اپنے مفت اسکول کے
کهانے کا دعوی کریں…
کو ہر اندراج
ہمارے اسکول ے لیے اضافی
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۔ ۔ ۔ اور ہر کوئی فائدے میں ہے

یہ معلوم کرنے کیلئے کہ آیا آپ اہل ہیں آج ہی مفت

اسکولی کهانے کے بارے میں اپنے اسکول یا کونسل سے بات کریں۔

مفت
اسکولی
کهانا

آپ نے جو وقت بچایا اس پر غور کیجیے

آپ سال میں  190گهنٹے سے زیادہ کی بچت کر سکتے ہیں ،یہ
وہ وقت ہے جو پیک شدہ لنچ تیار کرنے میں لگتا ہے جبکہ اسکولی
کهانے میں بهی وہی غذائی معیار ملتا ہے ۔۔۔۔ یہ ایک ہفتے سے
تھورا زائد وقت بنتا ہے

اپنے اہل خانہ کے لیے بچت کرنا

اگر آپ کا بچہ اسکول کے مفت کهانے کے لیے اہل ثابت ہوتا
ہے تو آپ ہرسال تقریبا  £ 350بچا سکتے ہیں۔

ہمارا اسکول اضافی مالی امداد حاصل
کرے گا

مفت اسکولی کهانے کے لیے اندراج شدہ ہر بچے کے لئے
ہمارے اسکول کو پیوپل پریمیم فنڈنگ سے سیکڑوں  £حاصل
ہوتے ہیں۔

آپ کا بچہ مفت اسکولی کهانا کهانے کا حقدار ہوگا اگر آپ ذیل میں سے
کوئی ایک حاصل کرنے کے حقدار ہیں:
■

انکم سپورٹ

■

آمدنی پر مبنی تالش مالزمت کا االؤنس

■

آمدنی سے متعلق روزگار اور امدادی االؤنس

■

امیگریش اینڈ اسائلم ایکٹ  1999کے حصہ  VIکے تحت اعانت

■

اسٹیٹ پینشن کریڈٹ کا ضمانتی عنرص

■

چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ،برشطیکہ وہ ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کے حقدار نہ
ہوں اور ان کی ساالنہ آمدنی  £ 16,191سے زائد نہ ہو۔

مزید معلومات اور یہ دریافت کرنےکے لیے
کہ آیا آپ اہل ہیں ۔ ۔ ۔
مفت اسکولی کهانے کے لیے اپنے اسکول یا اپنے مقامی کونسل
سے آج ہی بات کریں!

