مسودة بريد إلكتروني
عزيزي X
يلتزم مجلس ستوكبورت بضمان حصول السكان على المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه هذا الشتاء.
يسعدنا أن نعلن أن أسر األطفال في سن المدرسة المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية قائمة على الدخل ستتلقى قسيمة بقيمة
 20جني ًها إسترلينيًا لكل طفل مؤهل للمساعدة في تكاليف الطعام والمرافق والضروريات الشتوية األخرى .سيتم إرسال القسائم بالتزامن
مع إجازة نصف الفصل الدراسي.
ال تحتاج إلى القيام بأي شيء للتقدم وستتلقى تلقائيًا قسيمة ألي طفل طالب بوجبات مدرسية مجانية قائمة على الدخل.
سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني مباشرة من نقطة دفع (باى بوينت) به رمز القسيمة الخاصة بك.
سيكون للبريد اإللكتروني الذي تتلقاه من (باى بوينت) بعنوان موضوع "قسيمة الكاش" .عندما نحتفظ بالعديد من عناوين البريد
اإللكتروني لك ،سيتم إرسال رمز القسيمة فقط إلى عنوان البريد اإللكتروني األساسي الذي نحتفظ به لك.
إذا لم تظهر القسائم في بريدك الوارد بحلول  13فبراير ،فيرجى التحقق من مجلدات البريد العشوائي.
سيتضمن البريد اإللكتروني رمز شريطي /باركود .خذ هذا الرمز الشريطي إلى منفذ (باى بوينت) واظهره للصراف الذي سيصدر لك
القيمة النقدية .يرجى مالحظة أنه يجب تحصيل/استرداد القسائم في غضون  21يو ًما من تاريخ البريد اإللكتروني .سيؤدي عدم القيام
بذلك إلى إبطال القسيمة.
يمكن العثور على قائمة المنافذ على موقع (باى بوينت) على الويب:
https://consumer.paypoint.com/
يوصى باسترداد قسائم (باى بوينت) في المتاجر األكبر حيثما أمكن لضمان توفر األموال.
عند استرداد هذه القسيمة  ،فإنك تلتزم باستخدام األموال المستلمة لألغراض المقصودة والتي تشمل شراء المواد الغذائية والمرافق (الوقود
والمياه والصرف الصحي) وغيرها من الضروريات الشتوية بما في ذلك منتجات النظافة والمالبس الدافئة والمعدات المنزلية.
إذا كنت تعتقد أنك تلقيت هذا البريد اإللكتروني عن طريق الخطأ أو تريد تأكيد بريدك اإللكتروني األساسي ،فيرجى الرد على
benefitsfsm@stockport.gov.uk
إذا تلقيت قسيمة في ديسمبر بقيمة أكبر من استحقاقك  ،فلن تتلقى قسيمة إضافية هذا الشهر.
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة ودعم  ،يرجى زيارة:
https://www.stockport.gov.uk/topic/money-advice-and-support-coronavirus
أو اتصل بخط رعاية فيروس كورونا التابع للمجلس على 0161 217 6046
خط المساعدة الخاص بفيروس كورونا مفتوح من االثنين إلى الخميس من الساعة  9صبا ًحا حتى  5مسا ًء والجمعة من الساعة  9صبا ًحا
حتى الساعة  4:30مسا ًء.
إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األولى وتحتاج إلى مساعدة لفهم هذه الرسالة  ،فيرجى االتصال بمدرسة طفلك
خالص تحياتي
مجلس بلدية ستوكبورت

