Minha referência: Apoio Covid - Férias de verão PCC
Data: 13 Julho de 2021
Contato: Entre em contato com sua escola para maiores informações

Para pais/encarregados de educação de alunos
nas escolas e nos primeiros anos de Peterborough
Querido Pais/Encarregados,
Bolsa de Apoio Covid e Férias de verão
No dia 21 de Junho, o governo anunciou uma ronda final de financiamento para apoiar famílias
vulneráveis. para as férias de verão da escola. O nível de financiamento tem vindo a diminuir
desde a primeira subvenção esquema e recebemos menos de metade do financiamento da
concessão original de férias de Natal.
Como resultado, revimos o nosso esquema e esta carta descreve a oferta que vamos fazer para
estas famílias elegíveis durante os feriados.
Regime de vouchers de alimentos diretos
Em consonância com as rondas anteriores de financiamento de subvenções, continuaremos a
oferecer o nosso Regime de Vouchers De Alimentação Direta. Durante as seis semanas de
férias de verão, 2 vouchers de supermercado serão atribuídos a pais/cuidadores cujos filhos
satisfaçam os seguintes critérios –
• Financiamento de Creches e Educação para crianças de 2 anos ao abrigo dos critérios
baseados no rendimento (crianças idade 2 anos)
• Prémio do Aluno nos Primeiros Anos ao abrigo dos critérios baseados no rendimento
(crianças de 3 e 4 anos)
• Refeições Escolares Gratuitas (crianças e jovens dos 4 aos 16 anos)
• Alunos em Sixth Forms elegíveis para refeições escolares gratuitas (jovens dos 16 aos 19
anos).
Se o seu filho costuma receber Refeições Escolares Gratuitas Para Crianças (em Receção, Y1
e Y2) mas não cumprir os critérios para refeições escolares gratuitas relacionadas com o
rendimento, não poderá beneficiar de um voucher de supermercado durante o período de férias
de verão.
A esta carta é anexada uma lista detalhada de critérios e informações sobre a forma de se
candidatar às refeições escolares gratuitas relacionadas com o rendimento. Se tiver mais
dúvidas sobre o direito à refeição escolar gratuita contacte a nossa Equipa de Benefícios para
o Bem-Estar da Educação no ewb.fsm@cambridgeshire.gov.uk ou telefone para o telefone
01223 703200.
Vamos emitir cada criança/jovem elegível com –
• um primeiro vale de supermercado de £30 até ao final do dia, no dia 23 de Julho
• um segundo vale de supermercado de £30 até ao final do dia, 13 de Agosto

O voucher não precisa de ser usado numa única viagem de compras e uma vez reclamado
durará pelo menos um ano.
Usaremos informações detidas por escolas, configurações e pela Autarquia local para alocar os
vouchers usando um sistema chamado Wonde. Os vouchers serão enviados por e-mail e sms
para o progenitor nomeado. Se o seu filho for elegível para refeições escolares gratuitas
relacionadas com o rendimento, ou cumprir qualquer um dos outros critérios acima indicados,
no dia 20 de Julho ou antes de 20 de Julho, receberá automaticamente dois vouchers nas datas
estabelecidas acima para cobrir as férias de verão. Todas as crianças que se tornarem elegíveis
após 20 de Julho até ao dia 13 de Agosto receberão os vouchers e estes serão enviados quando
formos notificados de que têm direito a este apoio. Não podemos atribuir vouchers a novos
candidatos após este período.
Detalhes dos supermercados que aceitarão os vouchers e como o Wonde funciona podem ser
encontrados no documento de perguntas frequentemente enviado com esta carta. Por favor,
note que todos os vales de férias de verão não reclamados serão retirados no dia 24 de
Setembro. Uma vez que você selecione um supermercado, eles não serão retirados.
Se você não deseja receber um voucher de alimentação, por favor, avise sua escola assim que
possível para que possamos realocar o voucher para outra pessoa necessitada.
Se não tiver recebido o seu voucher até 26 de Julho (voucher 1) ou 19 de Agosto (voucher
2)
ou
se
tiver
alguma
dúvida
sobre
este
esquema,
contacte
winter.support@cambridgeshire.gov.uk. Em qualquer correspondência, inclua o nome do seu
filho, a data de nascimento e o estabelecimento de ensino que frequenta. Isso evitará atrasos na
resposta à sua consulta.
Suporte mais amplo
Entendemos que, como resultado da pandemia, muitas famílias podem precisar de mais suporte
que são elegíveis para o esquema de vouchers Direct Food. Também sabemos que haverá
famílias que não atendem aos critérios acima, mas precisam de apoio. Portanto, existe uma rede
de centros administrados pelas câmaras municipais e distritais que poderão ajudá-lo a ter acesso
a mais suporte. Detalhes de suporte em sua área local podem ser encontrados abaixo:
www.peterborough.gov.uk/wintersupport
Se você não conseguir acessar as informações online, pode ligar para o seu centro de apoio
local no número 0345 045 5219. A equipe está disponível de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Com os melhores cumprimentos,

Jonathan Lewis
Diretor de Serviço - Educação,
Cambridgeshire County Council e Peterborough City Council

