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Mese gratuite la şcoală / Fondul de echitate pentru elevi
Dacă aveţi un venit redus sau primiţi ajutor social şi aveţi copii la şcoală, este posibil
să întruniţi condiţiile necesare calificării pentru mese gratuite la şcoală pentru copiii
dumneavoastră.
De ce aţi opta pentru un prânz la şcoală?
Mesele gratuite de la şcoală oferă o treime din nutrientele necesare creşterii şi
dezvoltării şi îndeplinesc cerinţele nutriţionale stabilite de către Guvernul Scoţiei
pentru mâncarea şi băutura servite în şcoli.
Un prânz la şcoală încurajează copiii să mănânce sănătos încă de mici şi le oferă o
selecţe variată de mâncare. Fiecare prânz include pâine, iar copiii au de asemenea
la dispoziţie băuturi precum sucuri de fructe, lapte sau apă. Atunci când este posibil,
se pot pregăti şi mese vegetariene, sau pentru diete prescrise de către medic sau
pentru alte nevoi dietetice speciale. O masă echilibrată la prânz ajută la concentrare
în timpul lecţiilor de după-masă. De asemenea, un prânz la şcoală oferă
oportunitatea de a dezvolta abilităţile sociale legate de masă într-un mediu sigur şi
supravegheat.
Fondul de echitate pentru elevi
În urma unui efort recent al Guvernului Scoţiei, s-au pus la dispoziţie £120 milioane
pentru a ajuta la stimularea rezultatelor elevilor şi mai ales pentru sprijinul acelor
copii şi tineri care, datorită sărăciei, întâlnesc obstacole în parcursul educaţional.
Această finanţare a fost numită Fondul de Echitate pentru Elevi (Pupil Equity Fund PEF).
Fondul este alocat în funcţie de numărul de copii şi tineri între clasa I din ciclul primar
(P1) şi clasa a III-a din ciclul gimnazial (S3) înregistraţi pentru mese gratis din fiecare
şcoală primară, secundară şi specială din Scoţia. Fondul este valabil pe durata anului
financiar 2017/2018 şi se preconizează că va fi valabil în fiecare an pe durata
actualului parlament.
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Pentru fiecare elev înregistrat pentru mese gratuite la şcoală, şcoala primeşte fonduri
pentru echitate de la guvern în valoare de £1200. Aceste fonduri sunt folosite de
către şcoală pentru finanţarea unei game variate de iniţiative pentru a sprijini
succesul elevilor.
Dacă vă calificaţi pentru mese gratuite la şcoală, vă rugăm să vă înregistraţi copilul
acum. Chiar şi în cazul în care copilul dumneavoastră nu doreşte să opteze pentru
prânzul gratuit la şcoală în fiecare zi, vă sugerăm să vă înregistraţi pentru ca şcoala
să poată primi fondul de echitate pentru sprijinirea educaţiei.
Înregistrarea este uşoară şi rapidă. Formularele de aplicaţie pot fi accesate în
următoarele feluri:
-

Online pe www.aberdeencity.gov.uk/schoolmeals
De la biroul şcolii
De la Serviciul pentru Educaţie şi Copii – telefon 01224 523237

Scrisori şi formulare traduse sunt disponibile prin intermediul serviciului de Traduceri
şi Interpretare. Acestea pot fi solicitate prin email la adresa
InterTrans@aberdeencity.gov.uk
Cu stimă,

Director

