
Hemen 
çocuğunuzun 
okul sütü  kaydını 
yaptırın.
İki basit yolla kayıt 
yaptırabilirsiniz... 

www.coolmilk.com ’a 
girerek  kolayca çocuğunuzu 
okul sütüne  kayıt ettirin.

Alternatif olarak, lütfen arka 
sayfadaki formu doldurup; 
ÜCRETSİZ POSTA İLE 
COOLMILK’e gönderiniz 
(başka adres bilgisine  gerek 

Beş yaşını geçmiş  çocukların süt sübvansiyonu Avrupa 
Birliği Süt Tasarısı altında Avrupa Birliği tarafından 
yürütülmektedir. Beş yaşından küçük çocuklar için süt 
Sağlık  Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

www.coolmilk.com

Firma kayıt no  . 3603430  İngiltere 

ÜCRETSİZ 
ve indirimli 
okul sütü 
Bugün çocuğunuzu 
kayıt ettirin!

www.coolmilk.com

Çocuğunuz  ÜCRETSİZ  süt alıyor mu? 

Çocuk  5 
yaşından  

küçük mü?

Çocuk 5 
yaşından 

büyük mü? 

Beş  yaşından küçük her çocuğun 
ücretsiz süt almaya  hakkı vardır. 

Beş yaşından büyük her çocuğun 
dönem başına  14 £   süt   yardımı 

almaya hakkı vardır. 

Şimdi kayıt yaptırın ve hemen 
ödeyin!  

ÜCRETSİZ okul sütünden 
faydalanmak için  hemen online 
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Yukarıda adı geçen çocuğunuzun Cool Milk tasarısına kayıt  olmasını istediğinizi  teyit etmek için   
aşağıdaki bölümü imzalayınız.
Çocuğunuzu Cool Milk’e kaydettirerek, sizin (a) ve çocuğunuzun  verilerinin  okul  sütü hesabınızı  yürütmek için  kullanılacağını  kabul etmiş 
oluyorsunuz; hesabınızla ilgili telefonlar, e-postalar, SMS’ler veya otomatik sesli mesajlar alabilirsiniz (b);  ve Cool Milk (c) bu bilgileri, yerel resmi 
makamlarla,   Ana Okulları  Süt  Dağıtım Birimi ile, Kırsal Ödemeler Ajansı ile ve diğer  yerel veya  merkezi devlet kurumları ile veya   okul sütü ile ilgili 
onların görevlendirdikleri üçüncü kişiler ile  paylaşabileceklerdir.  Tüm veriler Cool Milk (veri kontrolör)’te İngiltere’deki sunucularda  sadece   okul 
sütü ile alakalı kullanılmak üzere  güvenli bir biçimde saklanmaktadır.

Veli adı *

Veli soyadı *

Posta kodu*

Adres  1. satır*

Adres 2.satır

Şehir*

Telefon numarası*

E-mail -  E-posta adresinizi girmeniz durumunda okul sütü  hesabınızı online   takip edebilirsiniz. 

Çocuğun adı* 

Çocuğun soyadı*

Çocuğun doğum tarihi *

Çocuğunuz okula hangi günler  geliyor?*

Okula başlama tarihi 

Şehir* 

Posta kodu*

Sınıfı

Ebeveyn/Veli imzası Tarihi

Okul adı*

Çocuk Detayları 

Okul detayları 
Ebeveyn/Veli detayları 
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* İle işaretlenmiş olan tüm bölümlerin doldurulması zorunludur. Bu bölümlerin 
doldurulmaması çocuğunuzun   okul sütü alımı sürecini geciktirebilir. Lütfen 
BÜYÜK  HARFLERLE tükenmez kalem kullanarak doldurunuz. 

Beş yaşından küçük çocuklar için  süt 
ÜCRETSİZ olarak sağlanmakta ve beş 
yaşından büyük çocuklar için de dönem 
başında 14£ destek verilmektedir.  
Hemen www.coolmilk.com a üye olun  veya ekteki formu 
doldurarak  ÜCRETSİZ POSTA İLE COOL MILK’e gönderin. 

Çocuğunuzun geldiği günleri aşağıdaki  tabloda işaretleyiniz  

Bugün başvurunuzu  ÜCRETSİZ POSTA İLE COOL MILK’ e gönderebilirsiniz 
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