Brangūs Tėveliai/Globėjai

Nemokamas Maitinimas Mokykloje/ Mokinio Akcijų Fondas
Jeigu gaunate mažas pajamas arba pašalpas ir jūsų vaikai lako mokyklą, tuomet jūsų
vaikai gali gauti nemokamą maitinimą mokykloje.
Kodėl Rinktis Mokyklos Maitinimą?
Mokyklos maistas suteikia trečdalį maistinių medžiagų, reikalingų augimui ir raidai, ir
atitinka Škotijos Vyriausybės mitybos reikalavimus iškeltus mokyklos maistui ir
gėrimams.
Mokyklos maistas nuo pat ankstyvaus amžiaus skatina sveiką mitybą ir pateikia
didelę įvairovę ir pasirinkimą. Duona patiekiama su kiekvienu mokyklos patiekalu, o
gėrimai ,tokie kaip atvėsintos vaisių sultys, pienas ar vanduo, yra visuomet prieinami.
Kai tik įmanoma, vegetariški, mediciniškai nustatytos dietos ir specialūs mitybos
poreikiai taip pat gali būti prieinami. Buvo įrodyta, jog valgant subalansuotą maistą
pietų metu, padeda susikoncentruoti popietinių pamokų metu. Maitinimas mokykloje
taip pat suteikia galimybę vystyti socialinius įgūdžius, kuomet valgoma saugioje,
prižiūrimoje valgomojo aplinkoje.
Mokinio Akcijų Fondas
Neseniai paskelbtos Škotijos vyriausybės kampanijos dalis buvo skirti £120 mln.
siekti akademinių pasiekimų, skiriant ypatingą dėmesį tiems vaikams ir jaunimui,
kurie dėl skurdo, susiduria su kliūtimis gauti išsilavinimą Finansavimas yra
vadinamas Mokinio Akcijų Finansavimas (MAF).
MAF skiriama remiantis vaikų ir jaunuolių skaičiumi nuo P1 iki S3 esančių pradinėse,
vidurinėse ir specialiose Škotijos mokyklose ir gaunančių nemokamą mokyklos
maitinimą. Finansavimas yra prieinamas 2017/18 finansiniams metams ir, tikimasi,
bus prieinamas kiekvienais metais dabartinio parlamento gyvavimo laikotarpiu.
Už kiekvieną mokinį, registruotą gauti nemokamą maitinimą mokykloje, iš
vyriausybės jų mokykla gauna £1200 mokinio kapitalo finansavimo. Šie pinigai skirti
padėti jūsų mokyklai pasiekti platų iniciatyvų finansavimą.
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Jei jūs turite teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, prašome užregistruoti savo
vaiką jau dabar. Net jei jūsų vaikas ir nenori rinkis nemokamai valgyti kiekvieną
dieną, mes rekomenduojame jums užsiregistruoti, kad mokykla gautų mokinio akcijų
finansavimą, kad paremti mokymąsi.
Registracija yra lengva ir užima labai trumpą laiką užpildyti. Prašymų formos
prieinamos
-

Internetu www.aberdeencity.gov.uk/schoolmeals
Jūsų vaiko mokykloje
Švietimo ir Vaikų Paslaugos - telefonu 01224 523237
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