بال معاوضہ سکول کا کھانا
اگر آپ ک ا بچ ہ فُل ٹائم تعلیم میں ہو اور آپ مندرجہ ذیل بینیفٹ میں سے ایک وصو ل کر رہے ہو ں تو آپ ک ا بچ ہ
سکو ل می ں بال معاوض ہ کھانے ک ا مستحق ہو گا:








انکم سپورٹ
آمدن ی ک ی بنیاد پر جاب سیکرز االؤنس
آمدنی سے متعلق ہ ایمپالئمنٹ اینڈ سپورٹ اال ٔونس
ریاست ی پنش ن کا ضمانتی عنص ر (گارنٹی ایلیمنٹ آ ف سٹیٹ پنش ن کریڈٹ)
ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کے بغی ر چائیلڈ ٹیکس کریڈٹ اور ا ن لینڈ ریوینیو ( ،انک م ٹیکس کا شعبہ) کی طرف
سے تعین کردہ آمدنی  ،9،،61پونڈ سے زیادہ نہ ہو (یہ ساالن ہ بنیادوں پ ر تبدیل ہو سکت ی ہے)
امیگریشن اینڈ اسائلم ایکٹ  ،666کے حصہ  ،وی کے تحت مالی مدد
یونیورسل کریڈٹ  -آپ کی ایک سا ل کی گھریلو آمدنی  0،411پون ڈ سے ک م ہو (ٹیکس ک ے بعد او ر اس
میں آپ کو ملنے والے کوئ ی بینیفٹ شام ل نہیں)

بال معاوضہ سکول کے کھانے کے لئے درخواست دینے کے لیئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ہماری اس ویب
سائیٹ پر آن الئین فارم بھر کر کریںwww.barnsley.gov.uk :

آپ کو درخواست دینے کے لیئے کیا معلومات درکار ہوں گی
نام اور پتہ
نیشنل انشورنس نمبر یا این اے ایس ای س ( )NASSنمبر
ہمیں ا س معلومات کا استعمال کرنے کے لئے رضامندی
امیگریشن اور پناہ یعنی اسائیلم کے ایکٹ  9111کے حصہ  6کے تحت معاونت
والدین کو ہوم آ فس کی طر ف سے ایک امدادی خط وصول ہوت ا ہے جس میں امیگریشن کی حیثیت اور نیشن ل اسائیلم
سپورٹ سروس ( )NASSکے حوال ہ نمب ر کی تصدیق کی جاتی ہے.

میں نیشنل اسائیلم سپورٹ سرو س ( )NASSکا حوالہ نمبر کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟
این اے ایس ایس نمب ر ہوم آ فس ( )HOکی طرف سے پناہ یعنی اسائیل م کے امدادی خط میں دیا جائے گا .یہ نمبر
خط کے دائیں طر ف پتے کے نیچے درج ہوتا ہے ،او ر ای ن اے ایس ایس حوالہ نمبر کے طو ر پ ر جانا جاتا ہے  .اس
کے  6ہندسے ہوتے ہیں او ر عا م طو ر پ ر مندرجہ ذیل صورت میں دکھایا جات ا ہے:
.YY / MM / 12345
بال معاوضہ سکو ل کے کھانے کے بارے میں مزید معلوم ات کے لئے  1،119 080080پ ر کا ل کریں

