കരട് ഇമെയിൽ
പ്രിയ X
ഈ ശൈത്യകാലത്ത് ത്ാമസക്കാർക്ക് ആവൈയമായ സഹായവ ും രിന്ത ണയ ും
ഉറപ്പാക്ക ന്നത്ിന് സ്റ്റാക്ക്്
സ്റ്രാർട്ട് കൗൺസിൽ പ്രത്ിബദ്ധമാണ്.
വര മാനും അടിസ്ഥാനമാക്കി സൗജനയ സ്കൂൾ ഭക്ഷണത്തിന് സ്റ്യാഗ്യത്യ ള്ള,
സ്കൂളിൽ സ്റ്രാക ന്ന പ്രായമ ള്ള ക ട്ടികളുടട ക ട ുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന ും
അവൈയവസ്ത് ക്കൾക്ക ും മറ്റ് ശൈത്യകാല സാധനങ്ങൾക്ക ും ഉണ്ടാക ന്ന
ടെലവ കളിൽ സഹായിക്ക ന്നത്ിന് സ്റ്യാഗ്യത്യ ള്ള ഓസ്റ്രാ ക ട്ടിക്ക ും ഒര £20
വൗച്ചർ ലഭിക്ക ന്നത്ാടണന്ന് അറിയിക്ക ന്നത്ിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ിയായ
സസ്റ്ന്താഷമ ണ്ട്. അർധവാർഷിക സ്കൂൾ അവധിസ്റ്യാട് അന ബന്ധിച്ച്
വൗച്ചറ കൾ ലഭയമാക്ക ന്നത്ാണ്.
അസ്റ്രക്ഷിക്ക ന്നത്ിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന ും ത്ടന്ന ടെസ്റ്േണ്ടത്ിലല. വര മാനും
അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള സൗജനയ സ്കൂൾ ഭക്ഷണും സവീകരിക്ക ന്ന ക ട്ടികൾക്ക്
സവയസ്റ്മവ വൗച്ചറ കൾ ലഭിക്ക ും.
വൗച്ചർ സ്റ്കാഡ് അടങ്ങിയ ഒര ഇടമയിൽ Pay Point-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അയയ്ക്ക്ക ന്നത്ാണ്.
Pay Point-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ക ന്ന ഇടമയിലിന്ടറ വിഷയവരിയിൽ
‘കയാഷ് ഔട്ട് വൗച്ചർ’ എന്ന് സ്റ്രഖടപ്പട ത്തിയിരിക്ക ും. ഞങ്ങളുടട രക്കൽ
നിങ്ങളുടട ഒന്നിലധികും ഇടമയിൽ വിലാസങ്ങളുടണ്ടങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടട
രക്കല ള്ള നിങ്ങളുടട ശപ്രമറി ഇടമയിൽ വിലാസത്തിൽ മാപ്ത്മായിരിക്ക ും
വൗച്ചർ സ്റ്കാഡ് അയയ്ക്ക്ക ക.
ടെപ്ബ വരി 13 ത്ീയത്ിക്കകും നിങ്ങളുടട ഇൻസ്റ്ബാക്സിൽ വൗച്ചർ ടമയിൽ
കാണ ന്നിടലലങ്കിൽ, ദയവായി സ്രാും സ്റ്ൊൾഡർ സ്റ്നാക്ക ക.
ഇടമയിലിൽ ഒര ബാർ സ്റ്കാഡ് ഉണ്ടായിരിക്ക ും. ഈ ബാർ സ്റ്കാഡ മായി ഒര
PayPoint ഔട്ട്്
ടലറ്റിൽ എത്തി കയാഷയടറ കാണിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് രണും
നൽക ും. ഇടമയിൽ ലഭിച്ച ത്ീയത്ി മ ത്ൽ 21 ദിവസത്തിന ള്ളിൽ വൗച്ചറ കൾ
ടറഡീും ടെയ്ക്ത്ിരിക്കണടമന്നത് പ്ൈദ്ധിക്ക ക. അങ്ങടന ടെോത്ിര ന്നാൽ
വൗച്ചർ അസാധ വാക ന്നത്ാണ്.
ഔട്ട്ടലറ്റുകളുടട
്
ലിറ് PayPoint ടവബ്ശസറ്റിൽ ലഭയമാണ്:
https://consumer.paypoint.com/. ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യൊകുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമെങ്കിൽ
വലിയ സ്റ്റാറുകളിൽ PayPoint വൗച്ചറുകൾ മറഡ ീം മെയ്യുന്നത് ശുപാർശ
മെയ്യുന്നു.
ഈ വൗച്ചർ ടറഡീും ടെയ്ക്ത് ലഭിക്ക ന്ന ത് ക ഭക്ഷണവ ും അവൈയവസ്ത് ക്കളുും
(ഇന്ധനും, ടവള്ളും, സീവസ്റ്റജ്), കൂടാടത് ശഹജീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ത്ണ പ്പിടന
പ്രത്ിസ്റ്രാധിക്ക ന്ന വസ്പ്ത്ും, വീട്ടുസാധനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ മറ്റ്

ശൈത്യകാല സാധനങ്ങളുും വാങ്ങ ന്നത് ഉൾടപ്പടടയ ള്ള ഉസ്റ്േൈയങ്ങൾക്കായി
ഉരസ്റ്യാഗ്ിക്കാന ള്ള പ്രത്ിബദ്ധത് നിങ്ങൾക്ക ണ്ട്.
ഈ ഇടമയിൽ രിൈകായി ലഭിച്ചത്ാടണന്ന് കര ത് ടന്നങ്കിൽ അടലലങ്കിൽ
നിങ്ങളുടട ശപ്രമറി ഇടമയിൽ സ്ഥിരീകരിസ്റ്ക്കണ്ടത് ടണ്ടങ്കിൽ,
benefitsfsm@stockport.gov.uk എന്ന ഇടമയിൽ വിലാസത്തിൽ ദയവായി മറ രടി
നൽക ക.
നിങ്ങൾക്ക് അർഹത്ടപ്പട്ടത്ില ും കൂടിയ ത് കയ ടട ഒര വൗച്ചർ ഡിസുംബറിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിടച്ചങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസും ഒര അധിക വൗച്ചർ ലഭിക്കിലല.
നിങ്ങൾക്ക് സഹായവ ും രിന്ത ണയ ും ആവൈയമാടണങ്കിൽ, സന്ദർൈിക്ക ക:
https://www.stockport.gov.uk/topic/money-advice-and-support-coronavirus
അടലലങ്കിൽ 0161 217 6046 എന്ന നമ്പറിൽ കൗൺസിലിന്ടറ ടകാസ്റ്റാണശവറസ്
ടവൽടെയർ ശലനിൽ ബന്ധടപ്പട ക.
ടകാസ്റ്റാണശവറസ് ടഹൽപ്പ്്
ശലൻ ത്ിങ്കൾ മ ത്ൽ വയാഴും വടരയ ള്ള
ദിവസങ്ങളിൽ 9 എഎും മ ത്ൽ 5 രിഎും വടരയ ും ടവള്ളിയാഴ്െ 9 എഎും
മ ത്ൽ 4.30 രിഎും വടരയ ും പ്രവർത്തിക്ക ന്നത്ാണ്.
നിങ്ങളുടട ഭാഷ ഇുംഗ്ലീഷ് അടലലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ
സഹായും ആവൈയമാടണങ്കിൽ, നിങ്ങളുടട ക ട്ടിയ ടട സ്കൂളിൽ ബന്ധടപ്പട ക.
സ്സ്റ്നഹാദരങ്ങസ്റ്ളാടട,
സ്റ്റാക്ക്സ്റ്രാർട്ട് കൗൺസിൽ

