Setembro 2018
Caros pais / encarregados de educação
Pupil Premium KS1 (Pré - Primária - 2º Ano)
Desde Setembro do ano passado, todas as crianças da Pré - Primária, 1º Ano e 2º Ano têm direito de receber ou almoço
uma refeição gratiz. Embora esta nova apolice tem ajudado e feito com que mais crianças comem mais saudável, teve um
impacto negativo sobre o montante do financiamento ‘Pupil premium’ que temos sido capazes de pedir ao Governo. 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’.
Por isso, estamos a pedir a todas as famílias (independentemente do seu (status de) ordenado mensal) para completar
um processo de registro. Isto deve ser feito se você deseja que o seu filho tenha uma refeição escolar ou não. Este
processo vai permitir-nos a identificar as famílias elegíveis para financiamento adicional.
É rápido e fácil e só tem que ser feito uma vez até que o seu filho va para o 3º Ano . Para as famílias que são compativeis
com os critérios, Isso significa que não vam perder até £ 1320 por ano, por cada criança. Se você é elegível, você será capaz
de 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 em anexo).
Ficaríamos muito agradecidos e gratos se fizer o registre antes do dia 18 de Setembro no seguinte site:
www.hertsdirect.org/freeschoolmeals
Durante o processo de registro, você será solicitado o seu número de (Seguro Nacional) número de contribuinte ou
número do Home Office.
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 a (pacote de informaçoes) ‘information pack’ da
criança, o mais rapido possível .
Seb Gray
Diretor da Escola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGISTRO de ‘PUPIL PREMIUM- KS1’
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: …………………………………………………….

