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Activități și mâncare gratuite în vacanța școlară de Paște - pentru copiii eligibili la masa școlară
gratuită.
Aceasta informatie este pentru parinti/ ingrijitori cu copii care sint eligibili pentru masa școlară gratuită.
Suntem încântați să vă anunțăm că copiii eligibili pentru mesele școlare gratuite pot beneficia de o gamă largă de
activități gratuite și mâncare în această vacanță școlară de Paște prin Programul Activități de Vacanță și Mâncare
(HAF).
Pentru a va înscrie copilul în activitățile HAF parcurgeti trei pași simpli:
Pasul 1: Citiți broșura cu acest mesaj pentru a vedea gama largă de activități disponibile
Pasul 2: Accesați www.coventry.gov.uk/haf (sau căutați pe Google „Coventry HAF”) pentru mai multe detalii
despre activități
Pasul 3: Urmați instrucțiunile de pe această pagină web și programati-vă copilul la activități. (Veți avea nevoie de
codul dvs. unic HAF care a fost inclus într-o scrisoare trimisă la adresa dvs. de domiciliu).
Unde pot găsi codul meu HAF?
• Dacă nu puteți găsi scrisoarea cu codul dvs. HAF, vă rugăm să contactați un membru al serviciului de clienți a
Primariei Coventry pentru ajutor: https://www.coventry.gov.uk/customerservicecentre
• Dacă nu aveți acces la internet, vă rugăm să sunați această echipă la 08085 834 333
Ce se întâmplă dacă nu am acces la internet sau am nevoie de ajutor cu rezervarea mea?
• Vă rugăm să sunați la 08085 834 333 și un membru al echipei noastre de serviciu cu clienții vă va putea ajuta.
• Sau, dacă doriți să vorbiți cu cineva personal, vă rugăm să vizitați unul dintre centrele pentru familii sau
bibliotecile noastre locale. (Pentru mai multe informații despre deschidere și locație, vă rugăm să sunați la 0800
887 0545 sau vizitați www.coventry.gov.uk/familyhubs sau www.coventry.gov.uk/libraries-1).
Ce se întâmplă în continuare?
• După rezervare, veți primi o confirmare prin e-mail în termen de 3 zile lucrătoare.
• Dacă copilul dumneavoastră nu poate participa, vă rugăm să anulați rezervarea pentru ca un alt copil să poată
beneficia de această oportunitate. Puteți anula accesând www.coventry.gov.uk/haf sau sunând la 08085 834 333.
Rezervă acum pentru a nu rata – locurile se vor ocupa rapid!
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