
મફત શાળા ભોજન માટે અરજી 

કૃપા કરીને ઇમેઇલ દ્વારા પાછા ફરો VIP@hendonschool.co.uk 

તમારા બાળકો / બાળકો વિશે  

બાળકન ું છેલ્ ું નામ બાળકન ું પ્રથમ નામ બાળકની જન્મ તારીખ વતતમાન શાળાન ું નામ  

  ડી.ડી. એમ.એમ. ય ેવાય  

  ડી.ડી. એમ.એમ. ય ેવાય  

  ડી.ડી. એમ.એમ. ય ેવાય  

 

પેરેંટ / ગાર્ડિયન વિગતો 

 માતાપિતા / વાલી 1   માતાપિતા / વાલી 2 

છેલ્ ું નામ   

પ્રથમ નામ   

જન્મ તારીખ ડી.ડી. એમ.એમ. યે વાય ડી.ડી. એમ.એમ. યે વાય 

રાષ્ટ્રીય વીમા નુંબર*                   

રાષ્ટ્રીય એસાયલમ સિોર્ત 

સપવિસ (એનએએસએસ) 

નુંબર * 

  

/ 

  

/ 

       

/ 

  

/ 

     

ડેર્ાઇમ રે્લલફોન નુંબર   

મોબાઇલ નુંબર   

સરનામ ું  

 

 

િોસ્ર્કોડ: 

 

 

 

િોસ્ર્કોડ: 

mailto:%20VIP@hendonschool.co.uk


કુટુુંબની આિક અને લાભ વિગતો 

જો તમને નીચ ેસલૂચબદ્ધ કોઈિણ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, તો કૃિા કરીને આ બોક્સમાું એક X મકૂો. 
 આવક સિોર્ત 

 આવક આધારરત જોબસીકસત ભથ્ ું  

 આવક સુંબુંપધત રોજગાર અને સહાયક ભથ્ ું  
 ઇપમગ્રેશન અને એસાયલમ એક્ર્ 1999 ના ભાગ 6 હઠેળ એનએએસએસ તરફથી રે્કો 

 િેન્શન કે્રરડર્ની ગેરુંર્ી એલલમેન્ર્ 

 ચાઇલડ રે્ક્સ કે્રરડર્ (કોઈ વરકિંગ રે્ક્સ કે્રરડર્ પવના)  
 વરકિંગ રે્ક્સ કે્રરડર્ 

 ય પનવસતલ કે્રરડર્ 

યવુનિર્સલ કે્રર્ડટ 

જો તમે ય પનવસતલ કે્રરડર્ની પ્રાપ્પ્તમાું છો, તો શ ું તમારી ચોખ્ખી કમાણી ક ટ ુંબની આવક વરે્ષ per 7,400 છે? 

(કૃિા કરીને યોગ્ય બ inક્સમાું એક X મકૂો) 

કર અને કિાત િછી તમારી ચોખ્ખી કમાણી આવક એ ઘરની આવક છે. તેમાું ય પનવસતલ કે્રરડર્ અથવા તમે 

પ્રાપ્ત કરી શકે તેવા અન્ય લાભો દ્વારા થતી આવક શામેલ નથી. 

હા  ના         ખબર નથી  

 

 ચાઇલ્ડ ટેક્ર્ કે્રર્ડટ  

જો તમે ચાઇલડ રે્ક્સ કે્રરડર્ની પ્રાપ્પ્તમાું છો, તો શ ું તમારી સુંય ક્ત ક લ વાપર્ષિક આવક દર વરે્ષ £ 16,190 

કરતા વધારે છે? (કૃિા કરીને યોગ્ય બ inક્સમાું એક X મકૂો) 

કર ધ્યાનમાું લેવામાું આવે તે િહલેા ું તમારી સુંય ક્ત ક લ આવક એ ઘરની આવક છે.  

હા   ના         ખબર નથી   

 

 

જો તમને ખાતરી નથી કે તમે સલૂચબદ્ધ ફાયદાઓમાુંથી એક મેળવો છો, અથવા તમારી ઘરગથ્  આવક શ ું 

છે, િરુંત   તમે હજી િણ અમાર ું ચેક કરવા માુંગતા હો કે તમાર ું બાળક પન: શ લક શાળા ભોજન મારે્ યોગ્ય છે 

કે નહીં, કૃિા કરીને આ બોક્સમાું  x મકૂો.  

 

 

  

 

 

  



જાહરેાત 

આ ફોમત િર મેં આિેલી મારહતી સુંપણૂત અને સચોર્ છે. હ ું સમજ ું છું કે મારી વ્યક્ક્તગત મારહતી સ રલિત રીતે 

રાખવામાું આવી છે અને તેનો ઉિયોગ ફક્ત સ્થાપનક અપધકાર હતે   મારે્ કરવામાું આવશે. પન:શ લક શાળા 

ભોજન મારે્ની મારી અરજી િર પ્રરક્રયા કરવા મારે્ હ ું આ મારહતીનો ઉિયોગ કરવા સ્થાપનક સત્તા સાથે 

સુંમત છું. આ ફોમતમા ું આિેલા મારા ક ટ ુંબના આપથિક સુંજોગોમાું કોઈિણ ફેરફારની લેલખતમાું સ્થાપનક સત્તાને 

સલૂચત કરવા મારે્ િણ હ ું સુંમત છું. 

 

માતાપિતા / વાલીની સહી: ………………………………………………………….  

 

તારીખ: ………………………. 

આ ફોમસ પરૂ્સ કરિા માટે અને તમારા બાળકની શાળાને શક્ય તેટલુું ભુંડોળ પરુૂું  પાડિામાું આવયુું છે તેની 

ખાતરી કરિામાું મદદ કરિા બદલ આભાર.  

આ ફોમસની માર્હતીનો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિામાું આિશ ે

આ ફોમતમા ું તમે જે મારહતી પ્રદાન કરો છો તેનો ઉિયોગ કાઉક્ન્સલ દ્વારા સલૂચબદ્ધ કલયાણ લાભોમાુંથી કોઈ 

એકની પ્રાપ્પ્ત મારે્ કરવામાું આવશે. એકવાર તેની પ ષ્ષ્ટ્ર્ થઈ ગયા િછી, આ નક્કી કરવામાું મદદ કરે છે કે 

તમારા બાળકની શાળા દર વરે્ષ કેર્લા િૈસા મેળવશે. 

મારહતીનો ઉિયોગ વર્ષત 3 અથવા તેથી વધ ના પવદ્યાથીઓના સુંબુંધમાું, તે નક્કી કરવા મારે્ કે તેઓ 

પન:શ લક શાળા ભોજન મારે્ લાયક છે કે નહીં. 

તમારે ફક્ત એક જ વાર આ ફોમત ભરવાની જરૂર છે અને તે હાલની શાળામાું તમારા બાળકના સમયગાળા 

સ ધી ચાલશે. જો તમને નાણાકીય સુંજોગોમાું િરરવતતન આવે તો તમારે શાળા અથવા સ્થાપનક સત્તાનો 

સુંિકત કરવો જોઈએ. 

અમે ખાતરી કરવા મારે્ પ્રપતબદ્ધ છીએ કે અમે તમારા પવશે જે વ્યક્ક્તગત અને સુંવેદનશીલ મારહતી રાખી 

છે તે સ રલિત રાખવામાું આવશે અને તમારી વ્યક્ક્તગત મારહતીના ન કસાન, દ ર િયોગ અથવા ફેરફારને 

રોકવા મારે્ અમારી િાસે િગલાું છે. પન:શ લક શાળા ભોજનના હકન ું મલૂયાુંકન કરવા મારે્ તમે પ્રદાન કરો 

છો તે મારહતીનો ઉિયોગ કરીશ ું. લાભો અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા મારે્ આ મારહતી કાઉક્ન્સલના અન્ય 

પવભાગો સાથે િણ શેર કરી શકાય છે. 


