Alicante, 16 de junio de 2021 / Alacant 16 de juny de 2021

Estimadas familias:
Recientemente se han convocado las ayudas
de comedor, Resolución de 9 de junio de
2021, DOGV num. 9106/14.06.2021
El ámbito de aplicación es para los alumnos
que el próximo curso estén matriculados en
Infantil, Primaria, E.E. y Secundaria.
Habrá dos formas de realizar la solicitud:
1. Para aquellos que ya la solicitaron
para el presente curso y están
interesados en volver a hacerlo, solo
firmarán un borrador que se
proporcionará en secretaría y no
necesitarán aportar documentación
alguna.
2. Los que la solicitan por primera vez,
deberán cumplimentar el Anexo I por
duplicado (Se adjunta en anexo) y
aportar la documentación
justificativa: fotocopia del DNI del
padre y madre; fotocopia del libro de
familia; si es el caso, fotocopia del
título de familia numerosa, fotocopia
del título de familia monoparental,
fotocopia de grado de discapacidad,…
La concesión de la ayuda está sujeta a
diversos criterios entre los que se encuentra
no superar los umbrales de renta familiar que
se publican en la citada Resolución y a las
circunstancias socio-familiares de los
solicitantes.
Todas las solicitudes, tanto la confirmación
del borrador como el Anexo I, se
presentarán en la secretaría del centro del 8
al 13 de julio, en horario de 9.00 a 12:30h.

Estimades famílies,
Recentment s'han convocat les ajudes de
menjador, Resolució de 9 de juny del 2021,
DOGV núm. 9106/14.06.2021
L'àmbit d'aplicació és per als alumnes que el
pròxim curs estiguen matriculats en Infantil,
Primària, EE i Secundària.
Hi haurà dos formes de realitzar la sol·licitud:
1. Per a aquells que ja la van sol·licitar
per al present curs i estan interessats
a tornar a fer-ho, només firmaran un
esborrany que es proporcionarà en
secretaria i no necessitaran aportar
cap documentació.
2. Els que la sol·liciten per primera
vegada, hauran d’emplenar l'Annex I
per duplicat (s'adjunta en annexo) i
aportar la documentació justificativa:
fotocòpia del DNI del pare i mare;
fotocòpia del llibre de família; si és el
cas, fotocòpia del títol de família
nombrosa, fotocòpia del títol de
família monoparental, fotocòpia de
grau de discapacitat,…

Atentamente,
Secretaría.

Atentament,
Secretaria.

La concessió de l'ajuda està subjecta a
diversos criteris entre els que es troba no
superar els llindars de renda familiar que es
publiquen en l'esmentada Resolució i a les
circumstàncies socio-familiars dels
sol·licitants.
Totes les sol·licituds, tant la confirmació de
l'esborrany com l'Annex I, es presentaran en
la secretaria del centre del 8 al 13 de juliol,
en horari de 9.00 a 12:30h.

