ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
Українські біженці можуть звертатися до державних фондів і також можуть подати заявку на
їх отримання, якщо відповідають даним критеріям:
• Універсальний кредит (де щомісячний зароблений дохід становить не більше 625 фунтів
стерлінгів)
• Підтримка доходів:
- Допомога для шукачів роботи на основі доходу
- Допомога щодо працевлаштування та підтримку на основі доходу
• Підтримка відповідно до частини VI Закону про імміграцію та притулок 1999 року
• Податковий кредит на дитину, але не робочий податковий кредит, при умові якщо річний
дохід менший 16105 фунтів стерлінгів, разом податковий кредит на дитину і робочий
податковий кредит і мають дохід до 7500 фунтів стерлінгів

Безкоштовне харчування дітей у школах та гранти на одяг
Отримання безкоштовних обідів, якщо вони не отримують пільг або податкових пільг
Діти можуть отримувати безкоштовне шкільне харчування та стипендію на одяг, якщо
відчувають фінансові труднощі, наприклад якщо чекають свого повідомлення про
універсальний кредит.
Заявки на гранти на одяг зазвичай зупиняються наприкінці березня, але можна подати
заявку на отримання премії для українських дітей, зарахованих до школи після цієї дати.
НАГОРОДИ
Кожна нагорода дійсна протягом одного навчального року. Премія передбачає:
• безкоштовне шкільне харчування
• оплата обідів під час шкільних канікул
• безкоштовне молоко
• грант на одяг у розмірі 120 фунтів стерлінгів на кожну першу дитину та 150 фунтів стерлінгів
на кожну наступу дитину, що виплачується один раз на рік на ваш банківський рахунок (або
ваучер Paypoint на ваш мобільний телефон, якщо у вас немає банківського рахунку)
• Шотландські виплати для дітей
Допомога доступна дітям, які відвідують початкову та середню школу. Дітям раннього віку
вони недоступні. Щоб подати заявку на ці гранти, потрібно подати заявку онлайн.
Подайте заявку онлайн
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ІНШA ПІДТРИМКА ШКІЛЬНИМ ОДЯМ
Фонд Поліції Единбурга для дітей допомагає сім’ям купувати шкільне взуття та куртки. Гранти
становлять до 50 фунтів стерлінгів на кожн дитину. Заявки до фонду зазвичай подаються через
третю сторону, наприклад соціального працівника, медсестру, завуча, поліцейського тощо.
Сім’ї можуть самостійно звернутися за допомогою, якщо у них немає контакту з відповідним
працівником третьої сторони, який міг би це зробити від їхнього імені. У даному випадку
відбудеться оглядовий візит співробітника поліції.
Щоб подати заявку на отримання гранту, заповніть онлайн-форму.
Edinburgh School Uniform Bank надає нову шкільну форму для дітей, сім’ї яких опинилися в
скрутному фінансовому становищі. Направлення для отримання уніформи беруть лише у
професіоналів (вчителів, соціальних працівників, медичних відвідувачів, працівників служби
підтримки сімей та інших) для дітей, які відвідують школу в місті Единбург. Единбурзьський
банк шкільної форми також надає партії майже нової шкільної форми відмінної якості для шкіл
та громадських організаці, щоб їх вони передали місцевим родинам. Зверніться до своєї
школи, молодіжного клуб чи громадської організації щоб отримати більше інформації.

Дізнайтеся більше про доступну підтримку.
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