ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਟਸ
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ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ, ਅਰਜ਼ੀ
ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: ਅਪੈਲ 2011
ਤੁਸ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਪੰ ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਹਾਰਡ
ਡਾਇਵ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਰਸਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ
ਟਾਇਿਪੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਖੇਤਰ ਤ, ਅਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਬ ਕੁੰ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਪੰ ਟ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤ ਪਾੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੇਠ ਨੂੰ ਪ"ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
-

ਆਮਦਨੀ ਸਮਰਥਨ (ਆਈਐੱਸ);

-

ਆਮਦਨੀ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਭੱ ਤਾ (ਆਈਬੀਜੇਐੱਸਏ);

-

ਂ ਅਸਾਇਲਮ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਭਾਗ VI ਦੇ ਤੈਹਤ ਸਮਰਥਨ; ਜ
ਇਿਮਗੇਸ਼ਨ ਐਡ

-

ਚਾਇਲਡ ਟੈਕਸ ਕਿੈ ਡਟ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ ਵਰਿਕੰ ਗ ਟੈਕਸ ਕਿੈ ਡਟ* ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ*(ਪੰ ਨਾ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
ਨਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਿਜਸਟੀ ਰੈਿਵਿਨਉ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜ, ਜੋ ਿਕ £16,190 ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

-

ਆਮਦਨੀ-ਸਬੰ ਧਤ ਰੁੱ ਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਭੱ ਤਾ (irESA) (ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ)

-

ਸਟੇਟ ਪ6ਸ਼ਨ ਕਿੈ ਡਟ ਦਾ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤੱ ਤ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਕੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਿਚੰ ਨ ਦੇ ਪਤੀ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਬਤ ਪਦਾਨ ਕਰੋ।
ਸਕੂਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ
ਡਾਕਕੋਡ

ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰ.

ਤੁਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ/ਡੀ ਸਾਥੀ
ਿਸਰਲੇ ਖ

ਤੁਸ
ਸ਼ੀਮਾਨ

ਸ਼ੀਮਤੀ

ਤੁਹਾਡਾ/ਡੀ ਸਾਥੀ

ਿਮਸ

ਿਮਸ

ਸ਼ੀਮਾਨ

ਸ਼ੀਮਤੀ

ਿਮਸ

ਿਮਸ

ਉਪ-ਨ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਨ
ਹੋਰ ਨ
ਜਨਮ ਿਮਤੀ

/

/

/

/

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਸੰ ਿਖਆ
ਕੀ ਤੁਸ ਜ ਤੁਹਾਡਾ/ਡੀ ਸਾਥੀ ਆਮਦਨੀ ਸਮਰਥਨ

ਹ

ਜ ਆਮਦਨੀ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ

ਨਹ - ਤੁਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਭੱ ਤਾ ਜ irESA ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਤੇ / ਜ: ਚਾਇਲਡ ਟੈਕਸ ਕਿੈ ਡਟ (ਸੀਟੀਸੀ)

ਹ

ਨਹ - ਤੁਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਸਰਫ - ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ £16,190 ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਹ
ਂ ਅਸਾਇਲਮ ਐਕਟ
ਅਤੇ / ਜ: ਇਿਮਗੇਸ਼ਨ ਐਡ

ਹ

ਅਤੇ / ਜ: ਸਟੇਟ ਪ6ਸ਼ਨ ਕਿੈ ਡਟ ਦਾ ਗਰੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ

ਨਹ - ਤੁਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

1999 ਦੇ ਭਾਗ VI ਦੇ ਤੈਹਤ ਸਮਰਥਨ

ਹ

ਤੱ ਤ

ਨਹ - ਤੁਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਟਾ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ

ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ
©ਬਰਿਮੰ ਘਮ ਿਸਟੀ ਕਸਲ
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ਅੰ ਤਕਾ 4 ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ
ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ)
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਦੇ ਹਨ
ਪੂਰਾ ਨ

ਬੈਕਡੇਿਟੰ ਗ

ਿਲੰਗ

ਜਨਮ ਿਮਤੀ

ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ ਹੈ ਤ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਓ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ, ਮੁਫਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਠਸ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਅਸ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਪਛਲੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਿਮਤੀ ਦੱ ਸੋ ਜਦ, ਤ, ਤੁਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੋ।
ਮ6 ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ

/

/

ਮ6 ਪਿਹਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ:ਿਕ

ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱ ਤਰ:
-

ਜੇ ਤੁਸ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਜੱ ਥ, ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮ6 ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।

-

ਮ6 ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ ਿਕ ਤੁਸ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਮ6 ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।

-

ਮ6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱ ਸ ਿਦਆਂਗਾ/ਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਾਤ, ਆਮਦਨੀ ਜ ਬੱ ਚਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

-

ਮ6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱ ਸ ਿਦਆਂਗਾ/ਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਟਾ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ
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