
 مفت اسکول کا کھانا

 تعریفیں والدین اور کیریئر کے عمومی سوالنامہ کا انتخاب کریں

. ایک کوڈ اور ایک کے درمیان کیا فرق ہے؟1  

 ای گفٹ کارڈ

ہندسوں کا کوڈ ہے جو آپ کو بھیجا جائے گا اگر آپ کو اپنے اسکول سے کوئی ای میل موصول ہوتا ہے 16یہ  -ای کوڈ   

www.freechoolmeals.co.ukایڈمنسٹریٹر آپ کو  تک رسائی حاصل کرنے اور اپنا انتخاب کرنے کیلئے اس کوڈ کی ضرورت ہوگی   

 سپر مارکیٹ ایگفٹ کارڈ۔ آپ براہ راست خوردہ فروش کے ساتھ ای کوڈ استعمال نہیں کرسکتے ہیں ، اس کا تبادلہ ہونا ضروری ہے

eGiftایک  کارڈ کے لئے.   

رکیٹ کا اپنا ایجیفٹ کارڈ ہوتا ہے۔ اپنے ایگفٹ کو آرڈر کرنے کے ل ایجیفٹ کارڈ۔ ہر ایک سپر ما your ، اپنے ای کوڈ کو بازیاب کریں   

www.freechoolmeals.co.uk پر۔ ای جیفٹ کارڈ کے دوران داخل کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا   

سکول آپ کا ایجیفٹ منتخب کرسکتا ہےچیک آؤٹ اور منتخب کردہ سپر مارکیٹ میں انسٹور خرچ ہوسکتا ہے۔ آپ کا ا  

آپ کے لئے کارڈ اور یا تو اسے پرنٹ کریں اور اسے آپ کے پاس پوسٹ کریں ، یا آپ اسے جمع کرنے کا بندوبست کریں۔  

. میں سپر مارکیٹ کو منتخب کرنے کے لئے اپنا ای کوڈ کس طرح استعمال کروں؟2  

 ای گفٹ کارڈ

ر جانے سے پہلے گھر پر آرڈر کرنے کی صالح دیتے ہیں۔ہم آپ کے سپر مارکیٹ ایگفٹ کو اسٹو  

 اپنے سپر مارکیٹ ایگفٹ کارڈ کو منتخب کرنے کے لئے ، درج ذیل مراحل پر عمل کریں:

. اپنے ای میل سے ایک کوڈ کاپی کریں1  

2 . www.freechoolmeals.co.uk پر جائیں   

پاس ہیں تو آپ ایک سے زیادہ ایک کوڈ درج کر سکتے ہیں ہندسوں کا کوڈ درج کریں )اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ 16. 3  

 چھڑا(

. ایک سپر مارکیٹ منتخب کریں4  

. رقم درج کریں اور ٹوکری میں شامل کریں5  

. چیک آؤٹ کریں اور ای میل ایڈریس درج کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایجیفٹ کارڈ بھیجا جائے6  

Your بھیجا جائے گا )براہ کرم اس کے حوالے کرنے میں . آپ کے ایگفٹ کارڈ پر کارروائی ہوگی اور  hours گھنٹے کی مہلت دیں   

 آپ کا ان باکس(۔

۔3  

 میں کن سپر مارکیٹوں سے انتخاب کرسکتا ہوں؟

 ذیل میں سپر مارکیٹ دستیاب ہیں:

• 

 ماریسن

• 

 ٹیسکو

• 

 سینسبری کا

• 



 اسدا

• 

 ویٹروس )جان لیوس(

• 

M&S کھانا   

4 

ای کوڈ کی قیمت کیا ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ  

 اسکول کے ذریعہ آپ کو ارسال کردہ ای میل میں یہ بتایا گیا ہے۔

5 

eGiftکیا میں اپنے  کارڈ )کارڈز( کا انتخاب کرتے وقت ای کوڈ کی پوری قیمت استعمال کروں؟   

آپ کا بیلنس ویب پیج پر نظر آئے گا۔ -ہاں   

۔6  

ر سکتا ہوں؟کیا میں اپنا ای کوڈ چھڑانے کے لئے منتخب ک  

آپ اسی ترتیب میں مختلف سپر مارکیٹ کے خوردہ فروشوں کو مال اور میچ کرسکتے ہیں ، بشرطیکہ آپ کے لئے منتخب کردہ مجموعی قدر آپ 

 5اور سینسبری کے لئے.  5£ کے کوڈ کے ذریعہ ، آپ ٹیسکو کے لئے  10£ کے درج کردہ ای کوڈ کی کل قدر کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر ، 

 کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

وم بس وہی قیمت درج کریں جس کی آپ ہر سپر مارکیٹ ایگفٹ کارڈ پر آرڈر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بیلنس اپ ڈیٹ ہوجائے گا تاکہ آپ کو معل

 ہوجائے کہ آپ نے کتنا بچا ہے۔

آپ کوڈ کی جزوی قدر کو نہیں چھڑا سکتے اور باقی  براہ کرم نوٹ کریں کہ ایک کوڈ میں ای کوڈ کی پوری قیمت کو چھڑانے کی ضرورت ہے ،

 کو بعد میں محفوظ نہیں کرسکتے ہیں۔

1یا  1£ زیادہ تر سپر مارکیٹوں میں فی ایجیفٹ کارڈ  p کے ضرب قبول کرتے ہیں ، تاہم کچھ دوسری سپر مارکیٹوں میں بڑی مقررہ مقدار ہوتی  

۔10£ ہے جس کا حکم دیا جاسکتا ہے ، جیسے   

۔7  

کتنی دیر تک ای کوڈ کو چھڑانا ہوگا؟مجھے   

ماہ کے بعد ختم ہوجائے گا۔ 1آپ کا ای کوڈ   

۔8  

 اگر میرا ای کوڈ میعاد ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟

 ای کوڈ کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس سے منسلک رقم پھر محکمہ تعلیم کو واپس کردی جاتی ہے۔

۔9  

خرید سکتا ہوں؟میں ایگفٹ کارڈ کے ساتھ اسٹور میں کیا   

ای جیفٹ کارڈ مفت اسکول کے کھانے کے فائدہ کے سلسلے میں آپ کو جاری کیا جاتا ہے اور صرف کھانے پینے کی اشیا کی خریداری کے ل 

store اسٹور میں قبول کیا جائے گا۔   

۔ ای گفٹ کارڈ کے ای میل میں بار کوڈ کا ۔مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایجیفٹ کارڈ کی قیمت کیا ہے؟ ایجیٹ کارڈ پر ہی قیمت موجود ہوگی10

لنک موجود ہے جو اسٹور میں یا تو اسمارٹ فون اسکرین پر پیش کیا جاسکتا ہے یا کسی تحفہ کارڈ کی طرح کاغذ کے ٹکڑے پر چھپا ہوا ہے۔ 

eGiftکچھ  کارڈ آن الئن خریداری کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں۔ براہ کرم   Q13.12 ایگفٹ کارڈ کب تک چلتا ہے؟ براہ کرم دیکھیں۔ سپر مارکیٹ  

 نیچے دیا گیا ٹیبل دیکھیں۔

 سپر مارکیٹ

 میعاد ختم ہونا



 سینسبری کا

ماہ 24آخری لین دین سے   

 ٹیسکو

سال 5آخری لین دین سے   

 اسدا

ماہ 24آخری لین دین سے   

 ماریسن

ماہ کی میعاد ختم ہوگئی 12  

 ویٹروس )جان لیوس(

ماہ 24آخری لین دین سے   

M&S کھانا   

ماہ 24آخری لین دین سے   

Tمزید    & Cs کے ل   please ، براہ کرم سپر مارکیٹ کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔   

۔13  

 کیا واؤچر اسٹور اور آن الئن استعمال ہوسکتے ہیں؟

 براہ کرم نیچے دی گئی ٹیبل کو دیکھیں:

 سپر مارکیٹ

 اسٹور میں

 آن الئن

 سینسبری کا

 جی ہاں

 نہیں

 ٹیسکو

 جی ہاں

 نہیں

 اسدا

 جی ہاں

 جی ہاں

 ماریسن

 جی ہاں

 نہیں

 ویٹروس )جان لیوس(

 جی ہاں

 جی ہاں

M&S کھانا   



 جی ہاں

 نہیں

 مزید ٹی اینڈ سی کے ل. ، براہ کرم سپر مارکیٹ کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔

۔14  

 میرے اسکول نے میرے لئے ایک کوڈ کا حکم دیا ہے ، لیکن یہ میرے ای میل تک نہیں پہنچا ہے؟

 سب سے پہلے ، آپ کی فضول میل چیک کریں۔

گھنٹوں کے اندر نہیں پہنچی ہے تو ، براہ کرم اپنے اسکول سے رابطہ کریں تاکہ یہ یقینی بنائیں کہ ان کا آپ کا صحیح ای میل پتہ  3اگر یہ اب بھی 

کے صحیح ای میل پتے پر دوبارہ بھیج سکتا ہے۔ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ، اسکول کا منتظم پہلے بھیجے گئے کوڈ کو منسوخ کرسکتا ہے اور آپ 

 اگر یہ اب بھی کام نہیں کرتا ہے تو ، آپ کا اسکول ایڈنڈ سے رابطہ کرسکتا ہے۔

۔15  

 میں نے ایک ایجیفٹ کارڈ آرڈر کیا ہے ، لیکن یہ ٹومی ای میل کے ذریعے نہیں آیا ہے؟ پہلے ، اپنے فضول میل فولڈر اور کوڑے دان کو چیک

کو دو ای میلز موصول ہوں گے۔ ایک توثیق یا آپ کا آرڈر ہوگا اور دوسرا خود ایجیفٹ کارڈ ہوگا۔ اگر آپ کے آرڈر کی توثیقی ای میل کریں۔ آپ 

پ نے آگئی ہے تو آپ کا ایجیفٹ کارڈ قطار میں ہے اور اپنی راہ پر گامزن ہے۔ اگر آپ کو نہ تو ای میل موصول ہوئے ہیں ، تو یہ ممکن ہے کہ آ

ٹ کے وقت اپنا ای میل ایڈریس غلط طریقے سے داخل کیا ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے تو ، براہ کرم چیکآا

freeschoolmealsparentscarers@edenred.com سے رابطہ کریں۔   

۔16  

ے کہ آپ سپر مارکیٹ میں جانے سے جب میرے پاس اسمارٹ فون موجود ہے لیکن میں سوپر مارکیٹ میں نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ ہمارا مشورہ ہ

WIFIپہلے جب آپ  سے منسلک ہوں تو آپ اپنے ایجیفٹ کارڈ کو گھر پر ہی آرڈر دیں۔ سپر مارکیٹ میں جانے سے پہلے ای گفٹ کارڈ بارکوڈ کا  

میں  اسکرین شاٹ لیں کیونکہ اس میں بھی اسٹور میں ٹھیک اسکین ہونا چاہئے۔ میں سپر مارکیٹ میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر آپ سپر مارکیٹ

تو آپ سپر مارکیٹ ایگفٹ کارڈ کو کسی اور کے پاس اشیا خرید سکتے ہیں۔ ای گفٹ کارڈ کے ای میل میں بار کوڈ کا لنک موجود نہیں جاسکتے ہیں 

ہے جس کو تحفہ کارڈ کی طرح ہی ، اسٹور تک پیش کیا جاسکتا ہے۔ میں کتنی بار سپر مارکیٹ واؤچر وصول کروں گا؟ اسکول میں اس میں نرمی 

ماہ کے اندر سپر مارکیٹ ایجیٹ کارڈ کے لئے واپس کیا جاسکتا ہے۔  1تنی بار ای کوڈ یا ای گفٹ کارڈ بھیجتے ہیں۔ ای کوڈ کو ہوگی کہ وہ آپ کو ک

دیکھیں۔ میرے ایک سے زیادہ بچے ہیں ،  12ای گفٹ کارڈز کی ایکسپائرینگ کی مختلف تاریخیں ہیں۔ براہ کرم مزید تفصیالت کے لئے سوال نمبر 

ای کوڈز وصول کروں گا؟ یہ آپ کے اسکول کی صوابدید پر ہوگا جو آپ کے ہر ایک بچے کے لئے ایک کوڈ جاری کرسکتا ہے یا ،  کیا میں متعدد

 متبادل کے طور پر ، آپ کو اپنے بچوں کی کل قیمت کے لئے ایک کوڈ بھیج سکتا ہے۔ مفت اسکول کھانے کا حق۔

 


