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ضمیمہ 4

مفت اسکولی کھانے کے لیے فارم ،درخواست
مفت اسکولی کھانے کے لیے درخواست :اپر یل 2011
آپ یہ فارم پرنٹ اور اسے دستی طور پر مکمل کرسکتے ہیں۔ یا آپ اسے اپنے  PCاور کمپیوٹر پر ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ اور یہ فارم آن الئن
مکمل کرسکتے ہیں۔ کرسر کو شیڈ والے حصے میں رکھیں اور ٹائپ کرنا شروع کر یں۔ ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ پر جانے کے لیے
 TABکلید کا استعمال کر یں۔ اپنے جوابات درج کر یں ،فارم پرنٹ کر یں اور اس پر جہاں مطلوب ہے وہاں دستخط کر یں۔

آپ مفت اسکولی کھانے کے اہل قرار پاسکتے ہیں اگر آپ یاآپ کے پارٹنر کو موصول ہو رہا ہے:
 انکم سپورٹ )(IS؛ انکم بیسڈ جاب سیکرز االؤنس )(IBJSA؛ امیگر یشن اینڈ اسائلم ایکٹ  1999کے حصہ  VIکے تحت تعاون؛ یا چائلڈ ٹیکس کر یڈٹ ،بشرطیکہ وہ ورکنگ ٹیکس کر یڈٹ* )*( (Working Tax Creditصفحہ  2دیکھیں) کے مستحق نہیںہیں اور ان کی ساالنہ آمدنی ہر مجیسٹیز ر یونیو اینڈ کسٹمز کے ذر یعہ کی گئی تشخیص کے مطابق اتنی ہے جو  £16,190سے زائد
نہیں ہے؛
 آمدنی سے متعلق مالزمت اور روزگار بھتہ )( (irESAیہ بینیفٹ  27اکتوبر  2008کو متعارف کروایا گیا تھا) اسٹیٹ پنشن کر یڈٹ کا گارنٹی ایلیمنٹ۔درخواست دینے کے لیے براہ کرم یہ فار م مکمل کر یں اور اسے اسکول سکر یٹری کے نام واپس بھیجیں اور اسی وقت درج باال میں سے کسی کے
بھی استحقاق کا ثبوت فراہم کر یں۔
اسکول
آپ کا پتہ
گھر کا ٹیلیفون نمبر

پوسٹ کوڈ
آپ اور آپ کا پارٹنر
لقب

آپ
مسٹر

آنسہ

مسز

آپ کا پارٹنر
مس

مسٹر

مسز

آنسہ

مس

سر نام  /خاندانی نام
دیگر نام
تار یخ پیدائش

/

/

/

/

نیشنل انشورنس نمبر
کیا آپ یا آپ کے پارٹنر کو انکم سپورٹ یا انکم
بیسڈ جاب سیکرزاالؤنس یا  irESAملتا ہے؟

ہاں

نہیں  -آپ کو مفت کھانا نہیں مل سکتا ہے

اور  /یا :چائلڈ ٹیکس کر یڈ )(CTCصرف -
کل آمدنی  £16,190سے زائد نہیں ہے

ہاں

نہیں  -آپ کو مفت کھانا نہیں مل سکتا ہے

اور  /یا :امیگر یشن اینڈ اسائلم ایکٹ 1999
کے حصہ  VIکے تحت تعاون

ہاں

نہیں  -آپ کو مفت کھانا نہیں مل سکتا ہے

اور  /یا :اسٹیٹ پنشن کر یڈٹ کا گارنٹی
ایلیمنٹ

ہاں

نہیں  -آپ کو مفت کھانا نہیں مل سکتا ہے

اس دستاو یز کو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ  1998کے مطابق مانا جاتا ہے
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ضمیمہ  4جاری
مفت اسکولی کھانے کے لیے درخواست (جاری)
آپ کے ساتھ رہنے والے وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں
صنف

پورا نام

سابقہ تار یخ

کیا اس کا اطالق آپ پر ہوتا ہے؟

تار یخ پیدائش

اسکول

اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس حصہ کو مکمل کرنے میں مدد حاصل
کر یں

اسکولی کھانے آپ کے دعوے کی تار یخ سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ تاہم ،اگر آپ کے پاس از یں قبل دعوی نہیں کر پانے کی معقول وجہ ہے
اور آپ نے اپنے بچے کے کھانے کے لیے ادائیگی کردی ہے تو ہم  3مہینے تک کی رقم واپس ادا کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ
کے مفت کھانے سابقہ تار یخ سے ہونے چاہیئیں تو ہمیں وہ تار یخ جب سے آپ دعوی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ ذیل میں بتائیں۔
میں مفت کھانے کا دعوی کرنا چاہتا ہوں از

/

/

میں نے از یں قبل درخواست نہیں دی اس وجہ سے کہ

اعالن:

-

اگر آپ غلط معلومات دیتے ہیں تو آپ کا مواخذہ ہوسکتا ہے

میری معلومات کی حد تک میری فراہم کردہ معلومات مکمل ہے۔
میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ میری فراہم کردہ معلومات کو جانچ کرنے کے لیے کوئی استفسارات کرسکتے ہیں۔
اگر میرے حاالت ،آمدنی یا بچتوں میں بدالؤ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔
اگر میرے گھر میں رہنے والے لوگوں کے حاالت یا آمدنی میں کوئی بدالؤ آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔
تار یخ

آپ کا دستخط
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