پیش نویس ایمیل
 ...................عزیز
ن
ن
پشتیبان الزم برخوردار
ساکنی از كمك و
شهرداری استوكپورت متعهد است اطمینان حاصل نماید که در زمستان امسال
خواهند شد.
درنهایت خشنودی اعالم یم کنیم که خانواده های کودکان در سن مدرسه ن
رفی که واجد رشایط دریافت وعده های غذان
رایگان ن
مبتن بر درآمد هستند  ،به ازای هر کودک واجد رشایط  ،یک کوپن  20پوندی برای کمک هزینه برای غذا  ،آب و برق
ن
زمستان دریافت یم کنند .همزمان با تعطیالت نیمه ترم مدرسه کوپن ها ارسال خواهند شد.
و سایر ملزومات
نیازی نیست برای درخواست دادن کاری انجام دهید .شما برای هر کودیک که ن
مبتن بر درآمد  ،غذای مدارس رایگان درخواست
کرده اید  ،به صورت خودکار کوپن دریافت خواهید کرد.
شما از  Pay Pointیک ایمیل مستقیم با کد کوپن خود دریافت خواهید کرد.
ایمییل که از  PayPointدریافت یم کنید تحت عنوان " "Cash Out Voucherخواهد بود .اگر از شما چندین آدرس ایمیل
داشته باشیم  ،کد کوپن تنها به آدرس ایمیل اصیل که برای شما در نظر گرفته شده ارسال یم شود.
ً
اگر تا  13فوریه کوپن ها در صندوق ورودی ایمیل شما ظاهر نشد  ،لطفا فولدر اسپم خود را چک کنید.
این ایمیل شامل یک بارکد خواهد بود .این بارکد را به یک واحد فروش  PayPointرببید و آن را به صندوقدار نشان دهید تا
ً
معادل ارزش پول را برای شما صادر کند .لطفا توجه داشته باشید که کوپن ها باید ظرف  21روز از تاری خ ایمیل استفاده
شوند .عدم انجام این کار موجب یم شود کوپن رن اعتبار گردد.
لیسن از مراکز فروش  outletرا یم توان در وب سایت  PayPointپیدا کرد:

/https://consumer.paypoint.com

توصیه یم شود تا از کوپن های  PayPointدر فروشگاه های بزر ر
گت استفاده شود تا اطمینان حاصل گردد وجوه قابل
ر
دستس باشند.
در استفاده از این کوپن شما متعهد یم شوید از پول دریافت شده برای اهداف مورد نظر شامل خرید مواد غذان  ،آب و برق
ی
ن
ن
تجهبات خانگ استفاده
زمستان از جمله محصوالت بهداشن  ،لباس گرم و
(سوخت  ،آب و فاضالب) و سایر ملزومات
کنید.
ً
اگر فکر یم کنید به اشتباه این ایمیل را دریافت کرده اید یا یم خواهید ایمیل اصیل خود را تأیید کنید  ،لطفا به این ایمیل
پاسخ دهید:
benefitsfsm@stockport.gov.uk
ن
دسامب ارزش ن
کوپن که دریافت کرده اید بیش از آن بوده که واجد رشایط اش بودید  ،در این ماه کوپن اضاف
اگر در ماه
ر
دریافت نخواهید کرد.
ً
ن
پشتیبان لطفا به این آدرس مراجعه کنید:
در صورت نیاز به کمک و
https://www.stockport.gov.uk/topic/money-advice-and-support-coronavirus
یا با شماره تلفن بخش رفاه خانواده شهرداری ویروس کرونا 6046 217 0161تماس بگبید.
خط کمک ویروس کرونا از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت  9صبح تا  5عرص و جمعه از  9صبح تا  4.30بعد از ظهر باز است.

ً
اگر انگلییس زبان اول شما نیست و برای درک این نامه به کمک نیاز دارید  ،لطفا با مدرسه کودک خود تماس بگبید
ارادتمند شما
شهرداری استوکپورت

