Setembro de 2018
Caros pais / encarregados de educação
Pupil Premium KS2 (3º Ano - 6º Ano)
O ‘Pupil Premium (aluno Premium)’ é uma distribuição de financiamento adicional fornecido às escolas para
apoiar grupos específicos de crianças que são vulneráveis possivelmente ao insucesso escolar. Como as escolas
estão em melhor posição para avaliar qual provisão adicional deve de ser feita para esses alunos sob a sua
responsabilidade, são elas quem decidem como usar e distribuir o ‘Pupil Premium’. ‘Pupil Premium’ é dado as
escolas consoantemente o número de crianças que foram elegíveis para receber refeições gratiz escolares a
qualquer altura nos últimos seis anos.
Ao longo dos últimos dois anos, por várias razões, este financiamento importante tem diminuído. Por isso,
estamos a pedir a todas as famílias (independentemente do seu (status de) ordenado mensal) para
completar um processo de registro antes do dia 18 de Setembro para avaliar se tem direito ao não. Isto deve
ser feito se o seu filho teve / tem agora refeições gratiz escolares ou mesmo se eles trazem (Packed lunch)
almoço de casa.
É rápido e fácil e só tem que ser feito uma vez (a não ser que a sua situação financeira mude). Isso também
significa que não vamos perder até £ 1320 por ano por criança de famílias que atendem aos critérios. Famílias
elegíveis poderão receber apoio adicional de até £ 100 com alguns custos escolares (por exemplo, Uniforme
escolar, passeios escolares, materiais escolares, lições de musica, lições de natação etc. - Por favor, veja o
formulário de candidatura que se encontra abaixo).
Ficaríamos muito agradecidos se fizer o registro o mais depressa possivel no seguinte site:
www.hertsdirect.org/freeschoolmeals
Durante o processo de registro, vão-lhe perguntar sobre detalhes do seu ordenado mensal/beneficios.
Se você precisar de alguma ajuda com isso, por favor, pergunte a qualquer membro da equipe do escritório ou
ao Pastoral Support Team pst@lhaines.herts.sch.uk
Por favor, preencha o formulário que se encontra abaixo e devolva com o (pacote de informações)
‘information pack’ da criança, o mais rapido possível .
Seb Gray
Diretor da Escola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PUPIL PREMIUM- KEY STAGE 2 REGISTRO

Nome da criança: ……………………………………………………

Ano: ……………………………………………………………….
Eu registei-me online www.hertsdirect.org/freeschoolmeals
Eu preciso de ajuda com o registro.
Por favor, telefone -me no seginte Numero: …………………………………………………….

