
Ushqime Falas në Shkollë/
Formulari i aplikimit përNxënës Premium

Ne duam të sigurohemi që t'i ofrojmë fëmijës/fëmijëve tuaj edukimin dhe mbështetjen më të mirë që mundemi.
Ushqimet e shkollës në Enfield janë të shëndetshme, të shijshme, sociale dhe argëtuese. Hulumtimet kanë treguar se
ushqimet e shëndetshme në shkollë përmirësojnë të mësuarit dhe produktivitetin e fëmijëve.

Familjet që marrin përfitime të caktuara mund të kenë të drejtë për ushqime shkollore falas
Fëmijët do të kenë të drejtë ushqimi shkollor falas nëse ata ose prindërit/kujdestarët e tyre marrin një nga përfitimet e
mëposhtme:

• Kredi universale me një të ardhur vjetore të fituar neto prej jo më shumë se 7,400 £ (616,67 £ në muaj)
• Vetëm kredi tatimore për fëmijë (pa kredi tatimore pune) me të ardhura bruto vjetore jo më shumë se 16,190.
Tax punës Credit është një përfitim skualifikimin pavarësisht nga të ardhurat familjare tuaj - kjo do të thotë që
ju nuk do të ketë të drejtë për mensën e shkollës lirë kurse në pranimin e punës Tax Credit

• Puna Tax Credit kandidojë-në (paguar për katër javë pasi të keni ndaluar kualifikuar për Kredi tatimore pune)
• Mbështetja e të ardhurave
• Ndihma për punëkërkuesit e bazuar në të ardhuraNdihma
•për punësim dhe mbështetje lidhur me të ardhurat
• Mbështetja sipas Pjesës 6 të Ligjit për Imigracionin dhe Azilin 1999
• Elementi i garancisë së kredisë pensionale

Ne kontrollojmë nëse fëmija juaj kualifikohet falas ushqimet shkollore duke përdorur Shërbimin e Kontrollit të
Përshtatshmërisë së Departamentit për Arsim (DfE ECS). Nëse fëmija juaj ka të drejtë për ushqim falas në shkollë, ne
do t'ju shkruajmë juve dhe shkollës për t'ju njoftuar kur të fillojnë. Nëse rezultati i kontrollit nuk mund të përcaktohet, ne
do t'ju shkruajmë për të kërkuar vërtetimin e përfitimit.

Formularët e plotësuar të aplikimit mund të skanohen dhe dërgohen me email në: freeschoolmeals@enfield.gov.uk
Ato mund të kthehen në shkollën e fëmijës suaj ose mund të dërgohen me postë në:
ESAS & Free School Meals, Civic Centre, Silver Street, Enfield, EN1 3XA.

Informacion i rëndësishëm – Para se të dorëzoni aplikimin tuaj, ju lutemi vini re sa vijon:

• Nëse fëmija juaj ndjek një nga shkollat   e mëposhtme, ju duhet të pyesni dhe të aplikoni drejtpërdrejt në shkollë:
AIM North London, ARK John Keats, Churchfield Primary, Eastfield Primary, Lavender Primary, Oasis Academy
Enfield, Oasis Academy Hadley, One Degree Academy, Walker Primary, Wolfson Hillel Primary dhe Wren Academy.

• Aplikimet për ushqim falas në shkollë duhet të bëhen pranë Autoritetit Vendor ku ndodhet shkolla.
Nëse fëmija juaj ndjek një shkollë që NUK është në bashkinë e Londrës në Enfield, ju lutemi aplikoni tekLokal
Autoritetiku ndodhet shkolla.

• Nuk ka asnjë dispozitë për të kaluar vaktet falas në shkollë. Një fëmijë ka të drejtë vetëm për ushqim falas në
shkollë nga data në të cilën e drejta e tyre është kontrolluar dhe konfirmuar nga autoritetet lokale.

Financim shtesë për shkollën e fëmijës suaj
Shkollat   mund të kërkojnë fonde shtesë nga qeveria qendrore, e njohur si 'Primi i nxënësve' për çdo fëmijë, prindi ose
kujdestari i të cilit merr një nga përfitimet e listuara më sipër. Këto para shtesë përdoren për të siguruar që fëmijët të
arrijnë sukses akademik dhe të kenë akses të plotë në aktivitetet arsimore dhe kulturore. Megjithatë, i takon shkollës të
vendosë se si do të shpenzohen paratë. Për më shumë informacion, ju lutemi pyesni në shkollën e fëmijës suaj.

Si do të përdoret informacioni në këtë formular
Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që informacionet personale dhe të ndjeshme që kemi për ju të mbrohen
dhe të mbahen të sigurta dhe të sigurta, dhe kemi masa për të parandaluar humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e
informacionit tuaj personal .

Informacioni që jepni do të përdoret nga Këshilli për të përpunuar aplikacionin tuaj, për të mbushur bazën e të dhënave
tona dhe për të siguruar kontroll dhe autorizim efikas në përputhje me legjislacionin për Ushqimin e Shkollës Falas.


