Formular de cerere pentru mese gratuite în școli și primăvară pentru elevi
De ce să nu aplicați online? Puteți aplica online acum la adresa www.cornwall.gov.uk/schoolmeals. Cererea dvs. va fi procesată în termen
de 3 zile lucrătoare (în mod normal în aceeași zi, dacă este depusă înainte de ora 12 noon), în timp ce cererile de pe hârtie pot dura până la
10 zile lucrătoare pentru procesare.
Dacă beneficiați de unul sau mai multe dintre avantajele enumerate (vezi dreapta) și nu primiți Credite fiscale de muncă, completați formularul de cerere de mai jos.
Dacă nu sunteți sigur, contactați echipa de mese școlare la adresa 01872 323298 sau e-mail schoolmeals@cornwall.gov.uk - echipa va putea verifica dreptul dvs. de a
vă revendica.
Începând cu septembrie 2014, toți copiii din Stadiul 1 cheie (Recepție, Anul 1 și Anul 2) sunt eligibili pentru a primi mese școlare gratuite. Cu toate
acestea, dacă beneficiați de una sau mai multe dintre beneficiile enumerate (vezi dreapta) și nu primiți credite fiscale de lucru, școala copilului
dumneavoastră ar putea beneficia de finanțare Premium pentru a vă sprijini copilul prin completarea acestui formular de cerere. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să discutați cu școala copilului dumneavoastră.

Detalii părinte / îngrijitor

Beneficii calificate

Titlu




Numele legal și numele de mijloc




Nume de familie legal
Numărul național de asigurare




Data de nastere

Suport pentru venituri
Alocația pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă bazată pe venit (nu
pe baza contribuției)
Indemnizație de angajare și asistență pentru venituri (nu pe baza contribuției)
Creditul Fiscal pentru Copii (CTC) cu un venit anual (după cum se arată în
scrisoarea dvs. de atribuire din Inland Revenue - TC602) de cel mult 16,190 £.
Elementul de garanție al creditului de pensii de stat
Susținerea prin intermediul părții VI a Legii privind imigrația și azilul din 1999 (IAA)
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care primiți credit de taxă de lucru, nu
vă calificați pentru mese de școli libere, chiar dacă venitul dvs. anual este
mai mic de 16190 £

Numărul de telefon de la domiciliu
Numărul de telefon mobil
Adresa de acasa

Vă rugăm să bifați pentru a confirma că venitul dvs. anual este mai mic de
16.190 £, că beneficiați de cel puțin una dintre prestațiile calificate (vezi
mai sus) și că NU sunteți beneficiari ai Creditelor fiscale de lucru.

Detalii pentru copii / elevi
Nume de familie
legal

Numele legal

Data de nastere

Școala Participă

Adresa de acasa

Adăugați data de începere dacă nu sunteți încă prezent la școală.

Declaration
Bifați căsuța pentru a confirma că informațiile de mai sus sunt corecte și că sunteți de acord să informați imediat serviciul de mese al școlilor libere despre orice
modificare a acestor detalii. De asemenea, sunteți de acord cu faptul că Agenția pentru Beneficii poate dezvălui informațiile deținute de calculator în scopuri de verificare,
în măsura în care Consiliul este obligat să verifice eligibilitatea nouă sau continuă. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că informațiile dvs. vor fi stocate electronic pe
sisteme computerizate protejate cu parolă și acces și vor fi utilizate în conformitate cu principiile stabilite în Legea privind protecția datelor (DPA) 1998 și Politica de
protecție a datelor din Cornwall, care poate fi consultată la www.cornwall.gov.uk

Vă rugăm să vă întoarceți formularul completat la Echipa Meals School, West 3, County Hall, Treyew Road, Truro, TR1 3AY

