
Ücretsiz Okul Yemekleri/
Öğrenci Prim Başvuru Formu

Çocuğunuza/çocuklarınıza elimizden gelen en iyi eğitimi ve desteği sağladığımızdan emin olmak istiyoruz. Enfield'deki
okul yemekleri sağlıklı, lezzetli, sosyal ve eğlencelidir. Araştırmalar, sağlıklı okul yemeklerinin çocukların öğrenmesini ve
üretkenliğini geliştirdiğini göstermiştir.

Belirli yardımları alan aileler ücretsiz okul yemekleri için uygun olabilir
Çocuklar, kendileri veya ebeveynleri/bakıcıları aşağıdaki yardımlardan birini alırlarsa ücretsiz okul yemeklerine hak
kazanırlar:

• Yıllık net kazanılan gelir: en fazla 7.400 £ (aylık 616.67 £)
• Yalnızca Çocuk Vergi Kredisi (Çalışma Vergi Kredisi olmadan) ve yıllık brüt geliri 16.190'dan fazla değildir.
Çalışma Vergi Kredi olursa olsun hane gelirinin diskalifikasyona yarar - bu araçolmaz
Vergi KredisiKredisininmakbuzda iken serbest okul yemekleri hakkına sahip çalıştırma-Çalışanlar

• Çalışma Vergi (eğer katılmaya hak kazanan durdurduktan sonra dört hafta için ödenen Çalışan Vergi Kredisi)
• Gelir Desteği
• Gelire Dayalı İş Arayan Ödeneği
• Gelirle İlgili İstihdam ve Destek Ödeneği
• 1999 Göç ve İltica Yasası'nın 6. Bölümü kapsamındaki destek
• Emeklilik Kredisinin garanti unsuru

Çocuğunuzun ücretsiz olarak kalifiye olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğitim Bakanlığı Uygunluk Kontrol Hizmeti'ni
(DfE ECS) kullanarak okul yemekleri. Çocuğunuzun ücretsiz okul yemeklerine hakkı varsa, başladıkları zaman size
haber vermek için size ve okula yazacağız. Kontrolün sonucu belirlenemezse, fayda kanıtı istemek için size yazacağız.

Doldurulan başvuru formları taranıp e-posta ileadrese gönderilebilir: freeschoolmeals@enfield.gov.ukformlarveya posta
yoluylaadrese şuBuçocuğunuzun okuluna iade edilebilirşugönderilebilir:
ESAS & Free School Meals, Civic Centre, Silver Street, Enfield, EN1 3XA.

Önemli bilgiler – Başvurunuzu göndermeden önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

• Çocuğunuz aşağıdaki okullardan birine devam ediyorsa, doğrudan okula başvurmanız ve bilgi almanız gerekir:
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 ve Wren Academy.

• Ücretsiz okul yemekleri için başvurular, okulun bulunduğu Yerel Yönetime yapılmalıdır.
Çocuğunuz London Borough of Enfield'de OLMAYAN bir okula gidiyorsa, lütfenYerel bulunduğuYönetime başvurun
okulun.

• Ücretsiz okul yemeklerinin tarihini geri almak için herhangi bir hüküm yoktur. Bir çocukitibaren serbest okul
yemekleri için sadece kendi uygunluk Yerel Kurumu tarafından kontrol edilip onaylandıktan tarihtenuygundur.

Çocuğunuzun okulu için
ek fon Okullar, ebeveyni veya bakıcısı yukarıda listelenen yardımlardan birini alan her çocuk için 'Öğrenci Primi' olarak
bilinen merkezi hükümetten ek fon talep edebilir. Bu ek para,sağlamak için kullanılır çocukların akademik olarak başarılı
olmalarını ve eğitim ve kültürel faaliyetlere tam erişimlerini. Ancak, paranın nasıl harcanacağına okul karar verir. Daha
fazla bilgi için lütfen çocuğunuzun okuluna danışın.

Bu formdaki bilgiler nasıl kullanılacak
Sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel ve hassas bilgilerin korunmasını ve güvende tutulmasını sağlamayı ve kişisel
bilgilerinizin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek için önlemler almayı taahhüt ediyoruz. .

Verdiğiniz bilgiler, Konsey tarafından başvurunuzu işleme koymak, veri tabanımızı doldurmak ve Ücretsiz Okul Yemeği
mevzuatına uygun olarak etkin kontrol ve yetkilendirme sağlamak için kullanılacaktır.


