ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ: ਕੋਵਵਡ ਸਹਾਇਤਾ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੀਸੀਸੀ
ਵਮਤੀ: 13 ਜਲਾਈ 2021
ਸੰਪਰਕ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

To Parents/Carers of pupils in
Peterborough Schools and Early Years
Settings

People & Communities
Education Directorate

ਵਪਆਰੇ ਮਾਤਾ / ਵਪਤਾ/ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਕੋਵਿਡ ਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰਟ
ਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛੁੱਟੀਆਾਂ
21 ਜੂਨ ਨੂੰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਵਡੰ ਗ ਦੇ ਅੰਤਮ
ਦੌਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ| ਪਵਹਲੀ ਗ੍ਾਂਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਘੁੱਟ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕ੍ਸਵਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ
ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਅੁੱਧੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਵਧਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਾਂ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਾਂ ਯੋਗ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗ|ੇ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੂਡ ਵਾਉਚਰ ਸਕੀਮ
ਵਪਛਲੇ ਗ੍ਾਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੂਡ ਵਾਉਚਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂਗ|ੇ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ
ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਵੁੱਚ, 2 ਸਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਉਚਰ ਉਨ੍ਾਂ ਮਾਵਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ •
•
•
•

ਆਮਦਨੀ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਵਹਤ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸੁੱਵਖਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ(2 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਚ)ੇ
ਅਰੰਭਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨੀ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ(3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਚ)ੇ
ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ (4 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ)
ਛੇਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰਦੇ ਹਨ(16-19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ)|

ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਸਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫ੍ੀ ਸਕੂਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਵਾਈ 1 ਅਤੇ ਵਾਈ 2
ਵਵਚ) ਪਰ ਤਸੀ ਂ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਵਣਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਾਉਚਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੋਗ|ੇ
ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਵਣਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਵਵਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ|ਜੇ ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਚ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈੁੱਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਵਫਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ewb.fsm@cambridgeshire.gov.uk 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 01223 703200' ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ|
ਅਸੀ ਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੁੱਚੇ / ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ •
•

23 ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਪਵਹਲਾ £30 ਦਾ ਸਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਉਚਰ
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਦੂਜਾ £30 ਦਾ ਸਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਉਚਰ

ਵਾਉਚਰ ਨੂੰ ਇਕੁੱਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਵਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ
ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੁੱਲੇਗਾ|
ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲ, ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆਰਾ ਰੁੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੌਂਡੇ ਕਵਹੰਦੇ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ
ਵਾਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗ|ੇ ਵਾਉਚਰ ਨਾਮਜਦ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ| ਜੇ
ਤਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ 20 ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ
ਗਏ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੁੱਪਰ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋ ਵਾਉਚਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ| ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਚੇ ਜੋ 20 ਜਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੁੱਕ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਵਾਉਚਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ| ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਉਚਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹਾਂ|
ਉਨ੍ਾਂ ਸਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਵਾਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੌਨਡੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਭੇਜੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਵੁੱਚ ਲੁੱ ਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਵਾਉਚਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਇੁੱਕ ਸਪਰਮਾਰਕੇਟ ਚਣ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ
ਲਏ ਜਾਣਗੇ|
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਫੂਡ ਵਾਉਚਰ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੈਵਟੰਗ ਨੂੰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁੱਸ
ਵਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਵਾਉਚਰ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਲੋ ੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ|
2) ਜੇ ਤਸੀ ਂ 26 ਜਲਰਈ (ਿਰਉਚਰ 1) ਜਰਾਂ 19 ਅਗਸਤ (ਿਰਉਚਰ 2) ਦਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਉਚਰ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ
ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ winter.support@cambridgeshire.gov.uk ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ| ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਵਕਸੇ ਪੁੱਤਰ ਵਵਹਾਰ ਵਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਹੜੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ| ਇਹ ਤਹਾਡੀ ਪੁੱਛਵਗੁੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਵੁੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ|
ਵਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੂਡ ਵਾਉਚਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਪਵਰਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵਜਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਵਜਲ੍ ਾ ਪ੍ੀਸ਼ਦਾਂ ਦਆਰਾ ਚਲਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹੁੱਬਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ|ਤਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ
ਖੇਤਰ ਵਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:
www.peterborough.gov.uk/wintersupport
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਓਨਲਾਈਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹੁੱਬ ਨੂੰ 0345 045 5219 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਟੀਮ ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ|
ਤਹਾਡਾ ਸ਼ਭਵਚੰਤਕ,

ਜੋਨਾਥਨ ਲਈਸ
ਸਰਵਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ - ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ,
Cambridgeshire County Council and Peterborough City Council
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