إلى الوالد(ة) /ولي األمر
وجبات أكل مدرسية مجانية /الحصة المالية للتلميذ
إذا كان دخلك ضئيل أو كنت تتحصل على إعانات و لديك أطفال في المدارس فقد يكون أوالدك مؤهلون لوجبات مدرسية شهية و
مجانية .
لماذا تفضل الوجبات المدرسية؟
تقدم الوجبات المدرسية ثلث المواد المغذية األساسية للنمو و التطور كما أنها تطابق المعايير الغذائية المدرسية التي وضعتها
الحكومة األسكتلندية .
تشجع الوجبات الغذائية المدرسية األكل الصحي منذ عمر صغير و تقدم خيارات عديدة و متنوعة .
تشمل هذه الوجبات الخبز و عصائر الفواكه و الحليب و الماء .كما نقدم وجبات نباتية و وجبات للحميات الطبية الخاصة و ذلك قدر
اإلستطاع.
تبين الدراسات أن تناول الوجبات المتوازنة عند الغذاء يساعد على التركيز خالل الحصص الدراسية المسائية كما أن الوجبات
المدرسية تقدم فرصة للطفل لتنمية مهارات األكل السليم في محيط سليم.
الحصة المالية للتلميذ
لقد خصصت الدولة األسكتلندية في إطار حملتها مبلغ  £ 120مليون من أجل تحسين مستوى انجازات التالميذ و بالتركيز على
مساعدة األطفال و الشباب الذين يواجهون عراقيل للتعليم بسبب الفقر .يسمى هذا التمويل الحصة المالية للتلميذ )(PEF
يتم توزيع  PEFحسب عدد التالميذ من الصف  1إبتدائي إلى الصف  3ثانوي الذين يتحصلون على الوجبات المجانية في المدارس
اإلبتدائية و الثانوية و المدارس الخاصة باسكتلندا .يتوفر هذا التمويل خالل السنة الدراسية  2018/2017و يتوقع أن يدوم سنويا
تحت البرلمان الحالي.
تتحصل المدرسة على مبلغ  £ 1200من التمويل لكل تلميذ مسجل للوجبات المجانية .يخصص هذا المبلغ لتمويل برامج مختلفة في
المدرسة لتحقيق انجازات التالميذ.
إذا كنت مؤهال للوجبات المدرسية المجانية فالرجاء تسجيل أطفالك اآلن .
نود تشجيعك لتسجيل أوالدك ل  PEFحتى و إن كان طفلك ال يحبذ تناول الوجبات المدرسية بشكل يومي و متواصل و ذلك من أجل
تحسين التعليم في مدرستنا.
إن عملية التسجيل عملية سهلة و ال تستغرق إال وقت قصير إلتمامها .يمكنك الحصول على اإلستمارات كالتالي:




عن طريق النت www.aberdeencity.gov.uk/schoolmeals :
من مكتب المدرسة
عن طريق مكالمة خدمات األطفال و التعليم هاتف01224 523237 :

الرسائل و اإلستمارات المترجمة متوفرة بخدمات الترجمة  .ممكن اإلتصال بهم على العنوان التالي:
InterTrans@aberdeencity.gov.uk
تحياتي

مدير المدرسة

