DOFINANSOWANIE DOJAZDÓW
Jak pewnie Państwu wiadomo Notts County Council wprowadziło stałą opłatę za
sezonowy bilet na dojazdy autobusowe z Newark do Mansfield w wysokości 300
funtów rocznie.
Nie dotyczy to uczniów uczęszczających do szkoły All Saints który obecnie korzystają z darmowych
dojazdów.
Opłaty nie dotyczą rodziców którzy kwalifikują się na maksymalny poziom ulg
podatkowych lub których dzieci otrzymują darmowe posiłki w szkole. Mimo tego,
rozumiemy, że niektórzy rodzice mają trudności z opłaceniem pełnych kosztów
dojazdów nawet jeśli opłacają je w ratach po 100 funtów za semestr. Z myślą o tych
rodzicach utworzony został specjalny fundusz, którzy zarządzany jest przez kilku
powierników wybieranych przez Księdza Michaela. Celem funduszu jest udzielanie
finansowego wsparcia w postaci przydzielenia grantu.
Obecnie fundusz nie dysponuje niestety zbyt dużą ilością środków i będzie wymagał
regularnego zasilania poprzez przeprowadzenia akcji charytatywnych na rzecz
funduszu. W związku z tym chwilowo, dostępna wysokość dofinansowania zależna
będzie od liczby aplikantów. Mimo tego liczymy, że nawet skromne dofinansowanie
będzie dla potrzebujących pomocne.
Jeżeli chcieliby Państwo zwrócić się do funduszu o pomoc prosimy o wypełnienie
i przesłanie poniższego formularza na adres:
Trustees of the Travel Fund, c/o Holy Trinity Presbytery, Boundary
Road, Newark, NG24 4AU.

1. Holy Trinity Travel Fund
This is set up by Holy Trinity Parish and administered by Trustees.



The cost of travel would be paid directly to Notts County Council upon an
award being made.
Application forms are available from school office, Parish office, Parish
website or either schools website.

This fund is made up of donations from our community. Funds for dispersal are
limited and have to be supplemented on an ongoing basis.

2. All Saints’ Travel Fund
By application to All Saints’ Academy.


Please see the separate information sheet which details in full the Travel
Fund policy and eligibility criteria. This accompanies the Application Form.






To be eligible for a grant, parents will need to be able to demonstrate that
they are in receipt of one of the following: Housing Benefit, Council Tax
Credit, Free prescriptions on the grounds of low income, maximum Child
Credit or Working Tax Credit.
At the Head Teacher’s discretion, funding may also be made available to
assist families with 3 or more children attending the Academy.
Application forms are available ONLY from the school or from its website
(www.allsaints.notts.sch.uk)

HOLY TRINITY TRAVEL FUND
Application Form

DO POWEIRNIKÓW FUNDUSZU DOFINANSOWANIA DOJAZDÓW
Proszę o rozważenie mojego podania o grant w wysokości ……… funtów na rzecz wsparcia kosztów
dojazdu mojego dziecka do szkoły All Saints w semestrze Jesień 2014.
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ……………………………………………………………………..

DANE KONTAKTOWE (adres oraz telefon kontaktowy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
PODPIS RODZICA: ……………………………………………………………
DATA: …………………………………………..
Uwaga: Grant będzie przyznany w postaci czeku na rzecz Notts County Council i
powinien być przesłany do nich razem z ich fakturą oraz Państwa czekiem w
wysokości pozostałych środków.

To: The Trustees of the Travel Fund
c/o Holy Trinity Presbytery
Boundary Road
Newark NG24 4AU

