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Gegužės 13 d. 
 
 
Gerbiami tėvai / globėjai, 
 

COVID 19 - nemokamas maitinimas mokykloje (Free School Meals) 
 
Aš tik dar kartą Jums rašau noredama priminti apie nemokamą maitinimą mokykloje. Kaip mokykla, mes žinome, 
kad mokykloje yra šeimų, kurios gali gauti FSM, tačiau dar nesikreipė dėl to, kad jų vaikas paprastai gauna 
UIFSM. Jūs nežinote kaip uzpildyti anketa  arba galbūt anksčiau pildete anketa del kito vaiko ir manėte, kad  tai 
reiškia, kad visi šeimos vaikai yra itraukti automatiskai. Mes taip pat puikiai suprantame, kad asmeninės šeimų 
aplinkybės gali pasikeisti arba keisis per ateinančias savaites ir mėnesius. Jei manote, kad Jusu vaikui priklauso 
nemokamas maitinimas , mes primygtinai rekomenduojame pateikti prašymą, ypač atsižvelgiant į tai, kad nėra 
patvirtinimo, kiek laiko bus galima naudotis UIFSM. Jei Jūsų paraiška bus sėkminga, tai reiškia, kad mes gausime 
papildomą finansavimą, kuris galėtų būti panaudotas jūsų vaiko ugdymui mokykloje palaikyti. 
 
Jūsų vaikas (-ai) gali būti tinkamas (-i) gauti FSM, jei jis mokosi dienineje mokykloje, o Jūs gaunate bet kurią iš 
toliau nurodytų išmokų: 
 

 Universalus kreditas - uzdarbis  mažesnis nei 7 400 svarų sterlingų per metus (atskaičius mokesčius ir 

gautas išmokas). 

 Pajamų palaikymas. 

 Darbo ieškančio asmens pašalpa pagal pajamas. 

 Su pajamomis susijusi užimtumo ir paramos pašalpa. 

 Parama pagal 1999 m. Imigracijos ir prieglobsčio įstatymo VI dalį. 

 Garantuojamas valstybinių pensijų kredito elementas. 

 Vaiko mokesčio kreditas (jei taip pat neturite teisės į darbo mokesčio kreditą ir Jūsų metinės pajamos 

neviršija 16 190 svarų). 

 Vykdomas darbo mokesčio kreditas - mokamas 4 savaites po to, kai nustojate gauti darbo mokesčių 

kreditą. 

 
Kaip pildyti prasyma  
 
Tėvai ir globėjai gali pildyti prasyma dėl FSM internetu naudodamiesi žemiau esančia nuoroda ir aš šiame laiške  
pridėjau informacija kaip pildyti internetu . LCC turėtų pranešti elektroniniu pastu ar Jūsų paraiška sėkminga. 
https://www.lincolnshire.gov.uk/schools-and-education/free-school-meals 
 
Jei turite kokiu tai klausimu , prasome rasyti emeila i mokyklos ofisa. 
office@spaldingparish.lincs.sch.uk 
 
Pagarbiai, 
 
Diane Mulley 
Mokyklos Direktore 
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