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પ્રિય માતા-પિતા અથવા કાનૂની ગાર્ડિયન:

ભોજન કાર્યક્રમો લગતી નીચે નીચે આપેલી માહિતીની સમીક્ષા કરો.
1. એક નવો અરજી નવા 2018-2019 શાળા વર્ષ માટે જરૂરી છે.
2. કૃપા કરીને નોંધો જ એક NSLP અરજી ઘરગથ્થુ દીઠ જરૂરી છે. તમારા ઘરમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ, 9-12 સહિત અરજી પર સમાવી શકાય જ
જોઈએ.
નોંધ: અરજી પર કોઇ વિદ્યાર્થી 2018-2019 શાળા વર્ષ દરમિયાન એશલેન્ડ હાઇસ્કુલ હાજરી હોય, તો તમે એક અલગ અરજી ભરવું
આવશ્યક છે. "હાઇ સ્કૂલ ભોજન સહાય માત્ર" એપ્લિકેશન વેબસાઇટ, ઉચ્ચ શાળા ઓફિસ, અથવા ખોરાક સેવા કેન્દ્રીય કાર્યાલય પર ઉપલબ્ધ છે.
તમારા ઘરમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ, આ અલગ અરજી પર શામેલ હોવું આવશ્યક છે K-8 તે સમાવેશ થાય છે.

3. તમે તમારા 20182019 સ્થિતિ પર સૂચના સુધી તમારા વિદ્યાર્થી માટે તમામ ભોજન ભાવમાં ભરવા માટે જવાબદાર એસીએસ આહાર સેવા
ઓફિસ પાસેથી મળેલી છે. કૃપા કરીને 5 થી 7 દિવસો માટે પરવાનગી આપે પ્રોસેસિંગ અને મેઇલ સૂચના માટે (પછી અરજી અમારા ઓફિસ પ્રાપ્ત છે).

# 3 અપવાદ: એક વિદ્યાર્થી મફત અથવા છેલ્લા શાળા વર્ષ દરમિયાન ઘટાડો પ્રાપ્ત હોય તો, તે વિદ્યાર્થી માટે મફત કે ઘટાડેલી રહે 4 ઓક્ટો
સુધી, 2018 કૃપયા આ વર્તમાન શાળા વર્ષ માટે એક નવો એપ્લિકેશન 4 ઓક્ટોબરે 2018 પહેલાં ભરવા એક તો કાર્યક્રમ છે કે જે તારીખ દ્વારા પ્રક્રિયા
નથી, વિદ્યાર્થી ઓક્ટો પર સંપૂર્ણ પગાર પર જશે
5, 2018 કૃપા કરીને 5 થી 7 દિવસમાં પ્રક્રિયા અને મેઇલ સૂચના માટે (પછી અરજી અમારા ઓફિસનો પ્રાપ્ત છે) પરવાનગી આપે છે.

4. ભાગ પાંચ (5) એપ્લિકેશન, ક્રમમાં "માહિતી ફી માફી સંમતિ શેરિંગ" ના વિદ્યાર્થી ફી મુક્તિ માટે ગણી શકાય પૂર્ણ કરો.

5. રાષ્ટ્રીય શાળા બપોરના અને બ્રેકફાસ્ટ એક્ટ શાળા જિલ્લાઓ સીધા જ મફત શાળાના ભોજન લીટી પર એક ઉર્મીકાવ્ય સાથે સુરક્ષિત ડાયરેક્ટ પ્રમાણન
સોફ્ટવેર સિસ્ટમ ઉપયોગ કરવા માટે લાયક વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણિત કરવા પરવાનગી આપે છે. શિક્ષણ વિભાગ ઓહિયો મહિનામાં એક વાર સિસ્ટમમાં અપડેટેડ
ઓહિયો પૂરક પોષણ સહાય કાયર્કર્મ સૂચિ (SNAP, ઔપચારિક ફૂડ સ્ટેમ્પ કાર્યક્રમ) અને ઓહિયો વર્ક્સ પ્રથમ (OWF) સૂચિમાં પ્રકાશિત કરશે.

નોંધ: જો તમે કહ્યું હતું કે તમારા બાળકને (રેન) સીધા મફત ભોજન માટે પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે એક સૂચના પત્ર મળે, તો તમે એક મફત
અને ઘટાડો અરજી ભરવા માટે હશે નહીં, પરંતુ "શેરિંગ માહિતી ફી માફી સંમતિ" ભરવા માટે જરૂર પડશે ફોર્મ.

તમે કોઈ પણ પ્રકારની સહાય જરૂર હોય અથવા કોઇ પ્રશ્નો હોય તો, 419-289-1117 ext અંતે આહાર સેવા વિભાગ સંપર્ક કરો. 2247, 6:30 am થી શુક્રવાર
થ્રુ ગમે ત્યારે સોમવારે - સાંજે 4.
આ મહત્વપૂર્ણ બાબતે તમારા સહકાર માટે તમારો આભાર.
Kristie વોર્ડ
એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ આહાર સેવા
સુપરવાઇઝર

APPL યિંગ માટે સૂચનાઓ
ઘરગથ્થુ સભ્ય તમારી સાથે કોઈ બાળક કે વયસ્ક રહે છે
જો તમારા ઘરનો પૂરક પોષણ સહાય કાર્યક્રમ (SNAP) અથવા OHIO પહેલી (OWF) થી મળતો લાભ, આ સૂચનાઓ અનુસરો:
ભાગ 1: ઘરનાં સભ્યોનાં નામ અને દરેક બાળક માટે શાળાનું નામ અને શાળા ગ્રેડ સ્તરે યાદી. ભાગ 2: ઘરનાંસભ્ય (પુખ્તો સહિત) 7 અથવા 10-અંકનો કેસ નંબરોની યાદી તૈયાર SNAP અથવા
OWF લાભો મળે છે. ભાગ 3: આ ભાગ છોડી દો. ભાગ 4: આ ભાગ છોડી દો.

ભાગ 5: હા અથવા ના જવાબ અને તમારા નામ સાઇન ઇન કરો જો તમે અરજી ગમશે જો તે નક્કી કરવા માટે શાળા અધિકારીઓ દ્વારા ચકાસાયેલ શકાય
બાળકને (રેન) એક શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક ઠરે છે.
ભાગ 6: ફોર્મ સાઇન ઇન કરો. સામાજિક સુરક્ષા નંબરનાં છેલ્લાં ચાર અંકો છે નથી જરૂરી નથી.
ભાગ 7: આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો જો તમે પસંદ કરો.

જો તમારા ઘરમાં કોઈ એક નહીં SNAP અથવા OWF ફાયદા અને જો તમારા ઘરમાં કોઈપણ બાળક બેઘર, કેભાગેડુંછે, આ સૂચનાઓ અનુસરો:
ભાગ 1: ઘરનાં સભ્યોનાં નામ અને દરેક બાળક માટે શાળાનું નામ અને શાળા ગ્રેડ સ્તરે યાદી.
ભાગ 2: આ ભાગ છોડી દો.
ભાગ 3: જો કોઈપણ બાળક માટે અરજી કરી રહ્યા બેઘર, સ્થળાંતર, અથવા ભાગેડુ છે, યોગ્ય બોક્સ તપાસો અને એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ કૉલ
419-289-1117 ext અંતે આહાર સેવા વિભાગ. 2247
ભાગ 4: પૂર્ણ કરતા હો તો જ તમારા ઘરમાં એક બાળક ભાગ 3. માટેના અન્ય તમામ ઘરોને સૂચના જુઓ હેઠળ પાત્ર નથી.
ભાગ 5: હા અથવા ના જવાબ અને તમારા નામ સાઇન ઇન કરો જો તમે અરજી ગમશે જો તે નક્કી કરવા માટે શાળા અધિકારીઓ દ્વારા ચકાસાયેલ શકાય
બાળકને (રેન) એક શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક ઠરે છે.
ભાગ 6: ફોર્મ સાઇન ઇન કરો. સામાજિક સુરક્ષા નંબરનાં છેલ્લાં ચાર અંકો છે નથી જરૂરી તમે ભાગ 4 ભરવા માટે જરૂર ન હતી તો.
ભાગ 7: આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો જો તમે પસંદ કરો.

જો તમે દત્તક બાળક માટેતમે APPL યિંગ છે, આ સૂચનાઓ અનુસરો:
ઘરગથ્થુ તમામ બાળકો જો બાળકોને દત્તક છે:
ભાગ 1: બધા બાળકોને દત્તક અને દરેક બાળક માટે શાળાનું નામ અને શાળા ગ્રેડ સ્તરે યાદી. બોક્સ બાળક દશાર્વતુંખાનુંપસંદ બાળક છે.
ભાગ 2: આ ભાગ છોડી દો.
ભાગ 3: આ ભાગ છોડી દો.
ભાગ 4: આ ભાગ છોડી દો.
ભાગ 5: હા કે ના જવાબ આપો અને તમારું નામ સાઇન ઇન જો તમે એપ્લિકેશન નક્કી કરવા બાળકને (રેન) એક શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક ઠરે શાળા અધિકારીઓ દ્વારા ચેક કરવામાં ગમશે.
ભાગ 6: ફોર્મ સાઇન ઇન કરો. સામાજિક સુરક્ષા નંબરનાં છેલ્લાં ચાર અંકો છે નથી જરૂરી નથી.
ભાગ 7: આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો જો તમે પસંદ કરો.
ઘરગથ્થુ બાળકો કેટલાક તો બાળકોને દત્તક છે: ભાગ 1: ઘરનાં સભ્યોનાં નામ અને દરેક બાળક માટે શાળાનું નામ અને શાળા ગ્રેડ સ્તરે યાદી. બાળકો સહિત કોઈપણ વ્યક્તિ, સાથે
કોઈ આવક, તમે "કોઈ આવક" બૉક્સને તપાસવું જોઈએ. બોક્સને ચેક જો બાળક પાલક બાળક છે.
ભાગ 2: ઘરગથ્થુ 7 અથવા 10-અંકનો SNAP અથવા OWF કેસ નંબર નથી, તો આ ભાગને છોડી.
ભાગ 3: જો કોઈપણ બાળક માટે અરજી કરી રહ્યા બેઘર, સ્થળાંતર, અથવા ભાગેડુ યોગ્ય બોક્સ તપાસો અને એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ કૉલ કરો. જો
નહિં, તો આ ભાગને છોડી.

ભાગ 4: આ મહિનાની કે છેલ્લાં મહિનાની કુલ ઘરેલું આવક જાણ કરવા માટે આ સૂચનોનું પાલન કરો.
•
ખાનું 1-નામ: આવક સાથે દરેક ઘરનાં સભ્યોની યાદી.
•

બોક્સ 2 -Gross આવક અને કેટલીવાર તે મળે છે: દરેક ઘરનાં સભ્યો માટે મહિનામાં મળતી દરેક પર્કારની આવકની યાદી બનાવો. બોક્સ કેટલીવાર વ્યક્તિ આવક સાપ્તાહિક દરેક અન્ય સપ્તાહ, બે વાર
એક મહિના, અથવા માસિક મેળવે અમને જણાવો તપાસો. કમાણી માટે, યાદી કરવા માટે ખાતરી કરો કુલ આવક, ન લો-હોમ પગાર. ગ્રોસ આવક કમાયેલી રકમ છે પહેલાં
કર અને અન્ય કપાતો. તમે તમારા પગાર સ્ટબ અથવા તમારા બોસ તમે કહી શકો છો પર તેને શોધવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. અન્ય આવક માટે, રકમ યાદી અને બોક્સ અમને જણાવો કેટલીવાર દરેક વ્યક્તિ
કલ્યાણ, બાળ સહાય, ખોરાકી, પેન્શન, નિવૃત્તિ માંથી મહિના માટે મળી તપાસો, સામાિજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક (SSI), વયસ્કનાંલાભો (VA લાભો) અને અપંગતા લાભો. હેઠળ

અન્ય તમામ આવક, યાદી કામદાર વળતર, બેરોજગારી, હડતાલનાં લાભો, જે લોકો તમારા ઘરમાં ન રહે પાસેથી નિયમિત યોગદાન, અને કોઈપણ અન્ય આવક. SNAP, FDPIR, WIC આવક ફેડરલ શિક્ષણ
લાભો અને પ્લેસીંગ એજન્સી પાસેથી કુટુંબે મેળવેલ પાલક ચૂકવણી સમાવેશ થતો નથી. ફક્ત આત્મ-રોજગારી માટે, હેઠળ કામ પરથી કમાણી,
ખર્ચ પછી આવક જાણ કરો. આ તમારા બિઝનેસ, ફાર્મ, અથવા ભાડા મિલકત છે. તમે લશ્કરી આવાસ ખાનગીકરણ પહેલમાં છો કે લડાઇ પગાર મેળવો છો તો આ લાભોનેઆવક તરીકે સમાવેશ થતો નથી.
ભાગ 5: હા કે ના જવાબ આપો અને તમારું નામ સાઇન ઇન જો તમે એપ્લિકેશન નક્કી કરવા બાળકને (રેન) એક શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક ઠરે શાળા અધિકારીઓ દ્વારા ચેક કરવામાં ગમશે.
ભાગ 6: પુખ્ત ઘરનાં સભ્યે ફોર્મ સાઇન ઇન કરવું આવશ્યક છે અને તેમના સામાજિક સુરક્ષા નંબરનાં છેલ્લાં ચાર આંકડા યાદી (અથવા બોક્સ ચિહ્નિત જો / તેમણે ઓ એક ન હોય નથી).
ભાગ 7: આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો, જો તમે પસંદ કરો.

અન્ય બધાં ઘરો, WIC ઘરો સિહત, આ સૂચનાઓ અનુસરો:
ભાગ 1: દરેક ઘરનાં સભ્યોની અને દરેક બાળક માટે શાળાનું નામ અને શાળા ગ્રેડ સ્તરે યાદી. બાળકો સહિત કોઈપણ વ્યક્તિ, સાથે
કોઈ આવક, તમે "કોઈ આવક નથી બોક્સ" તપાસવું જોઈએ.
ભાગ 2: ઘરગથ્થુ 7 અથવા 10-અંકનો SNAP અથવા OWF કેસ નંબર નથી, તો આ ભાગને છોડી.
ભાગ 3: જો કોઈપણ બાળક માટે અરજી કરી રહ્યા બેઘર, સ્થળાંતર, અથવા ભાગેડુ યોગ્ય બોક્સ તપાસો અને એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ કૉલ કરો. જો
નહિં, તો આ ભાગને છોડી.

ભાગ 4: આ મહિનાનાં અથવા ગયા મહિને કુલ ઘરેલું આવક જાણ કરવા માટે આ સૂચનોનું પાલન કરો.
•
ખાનું 1-નામ: આવક સાથે દરેક ઘરનાં સભ્યોની યાદી.
•

બોક્સ 2 -Gross આવક અને કેટલીવાર તે મળે છે: દરેક ઘરનાં સભ્યો માટે મહિનામાં મળતી દરેક પર્કારની આવકની યાદી બનાવો. બોક્સ કેટલીવાર વ્યક્તિ આવક સાપ્તાહિક દરેક અન્ય સપ્તાહ, બે વાર
એક મહિના, અથવા માસિક મેળવે અમને જણાવો તપાસો. કમાણી માટે, યાદી કરવા માટે ખાતરી કરો કુલ આવક, ન લો-હોમ પગાર. ગ્રોસ આવક કમાયેલી રકમ છે પહેલાં
કર અને અન્ય કપાતો. તમે તમારા પગાર સ્ટબ અથવા તમારા બોસ તમે કહી શકો છો પર તેને શોધવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. અન્ય આવક માટે, રકમ યાદી અને બોક્સ અમને જણાવો કેટલીવાર દરેક વ્યક્તિ
કલ્યાણ, બાળ સહાય, ખોરાકી, પેન્શન, નિવૃત્તિ માંથી મહિના માટે મળી તપાસો, સામાિજક સુરક્ષા, પૂરક સુરક્ષા આવક (SSI), વયસ્કનાંલાભો (VA લાભો) અને અપંગતા લાભો. હેઠળ

અન્ય તમામ આવક, યાદી કામદાર વળતર, બેરોજગારી, હડતાલનાં લાભો, જે લોકો તમારા ઘરમાં ન રહે પાસેથી નિયમિત યોગદાન, અને કોઈપણ અન્ય આવક. SNAP, FDPIR, WIC આવક ફેડરલ શિક્ષણ
લાભો અને પ્લેસીંગ એજન્સી પાસેથી કુટુંબે મેળવેલ પાલક ચૂકવણી સમાવેશ થતો નથી. ફક્ત આત્મ-રોજગારી માટે, હેઠળ કામ પરથી કમાણી, ખર્ચ પછી આવક જાણ કરો. આ તમારા બિઝનેસ, ફાર્મ, અથવા
ભાડા મિલકત છે .. તમે લશ્કરી આવાસ ખાનગીકરણ પહેલમાં છો કે લડાઇ પગાર મેળવો છો તો આ લાભોનેઆવક તરીકે સમાવેશ થતો નથી.

ભાગ 5: હા અથવા ના જવાબ અને તમારા નામ સાઇન ઇન કરો જો તમે અરજી ગમશે જો તે નક્કી કરવા માટે શાળા અધિકારીઓ દ્વારા ચકાસાયેલ શકાય
બાળકને (રેન) એક શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક ઠરે છે.
ભાગ 6: પુખ્ત ઘરનાં સભ્યે ફોર્મ સાઇન ઇન કરો અને તેના અથવા તેણીના સામાજિક સુરક્ષા નંબરનાં છેલ્લાં ચાર આંકડા યાદી જ જોઈએ (અથવા બોક્સ જો માર્ક
S / તે એક નથી).
ભાગ 7: આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો જો તમે પસંદ કરો.

મફત વિશે વારંવાર ASL {ED પ્રશ્નો અને
ઘટાડેલ કિંમતના સ્કૂલ ભોજન
પ્રિય માતા-પિતા / વાલી:
બાળકો શીખવા માટે તંદુરસ્ત ભોજન કરવાની જરૂર છે. એશલેન્ડ સિટી સ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ દરેક શાળા દિવસ તંદુરસ્ત ભોજન આપે છે. બ્રેકફાસ્ટ ખર્ચ બધા પ્રાથમિક વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેડ હું {થ્રુ માટે મુક્ત છે 5 મી, $ 1.25 માધ્યમિક
માટે; બપોરના ખર્ચ છે $ 2.75 પ્રાથમિક, માધ્યમિક માટે 3.00 $ છે. તમારા બાળકો મફત ભોજન માટે અથવા ઘટાડેલી કિંમતે ભોજન માટે ક્વોલિફાય કરી શકે છે.
ઘટાડાના ભાવ $ છે. 30 નાસ્તો અને $ છે. 40 બપોરના ભોજન માટે. આ પેકેટ મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન લાભો માટે અરજી, અને વિગતવાર સૂચનો સમૂહ સમાવેશ થાય છે. નીચે કેટલાક સામાન્ય પ્રશ્નો અને જવાબો
અરજી પ્રક્રિયા સાથે તમને મદદ કરવા માટે હોય છે.

આઇ ડબ્લ્યુએચઓ મફત કે ઘટાડેલી કિંમતે ભોજન મેળવી શકેછે?
•

પૂરક પોષણ સહાય કાર્યક્રમ (SNAP) અથવા ઓહિયો વર્ક્સ પ્રથમ (OWF) થી લાભ પ્રાપ્ત ઘરોમાં તમામ બાળકો મફત ભોજન માટે પાત્ર છે.

•

ફોસ્ટર બાળકો પાલક કાળજી એજન્સી કે કોર્ટની કાયદેસરની જવાબદારી હેઠળ છે મફત ભોજન માટે પાત્ર છે.

•

તેમની શાળાની મુખ્ય પ્રારંભ પ્રોગ્રામમાં ભાગ બાળકો મફત ભોજન માટે પાત્ર છે.

•

જે બાળકો ઘરિવહોણાં, ભાગેડુંકેસ્થળાંતર કરેલની વ્યાખ્યાને પૂરી મફત ભોજન માટે પાત્ર છે.

•

બાળકો મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન પ્રાપ્ત કરી શકે છે જો તમારા ઘરની આવક પર સમવાયી આવક પાત્રતા માર્ગર્દિશકાઓ હદમાં છે. જો તમારા ઘરમાં આવક પર અથવા આ ચાર્ટ પર
મર્યાદા નીચી તમારા બાળકો મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન માટે ક્વોલિફાય કરી શકે છે.

સમવાયી પાતર્તા આવક કોષ્ટકની શાળા વર્ષ 2018-2019 માટે
ઘરગથ્થુ કદ

અઠવાડિક

માસિક

વાર્ષિક

1

$ 22.459

$ 1,872

$ 432

2

30.451

2,538

586

3

38.443

3.204

740

4

46.435

3.870

893

5

54.427

4,536

1,047

6

62.419

5.202

1,173

7

70.411

5.868

1,355

8

78.403

6.534

1,508

7.992

666

154

દરેક વધારાની વ્યક્તિ:

2. કેવી રીતે, જો હું ખબર માય ચિલ્ડ્રન ક્વોલિફાય AS બેઘર, સ્થળાંતર, અથવા RUNAWAY DO? તમારા ઘરના સભ્યો કાયમી સરનામું અભાવ છો? તમે આશ્રય, હોટેલ, અથવા અન્ય કામચલાઉ હાઉસિંગ
વ્યવસ્થા એકસાથે રહેતા હોય? તમારા કુટુંબ એક મોસમી ધોરણે પુનસ્થાપિત છે? જેઓ તેમના પહેલા કુટુંબ અથવા ઘરગથ્થુ છોડી પસંદ કર્યું છે તમે સાથે રહેતા કોઇ બાળક છો? જો તમે માનતા હો તમારા ઘરમાં
બાળકો આ વર્ણનો મળે છે અને તમારા બાળકો ન કહેવામાં આવ્યું છે મફત ભોજન મળશે, તો કૉલ કરો અથવા ઈ-મેલ કૃપા કરીને એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ.

3. DO હું દરેક બાળક માટે એક એપ્લિકેશન ભરવાની જરૂર? નં એક મફત અને ઘટાડેલ કિંમતના સ્કૂલ વાપરો

તમારા ઘરમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજન અરજી. અમે તે સંપૂર્ણ ન હોય તેવી અરજી મંજૂર કરી શકતા નથી, જેથી બધા જરૂરી માહિતી ભરો ખાતરી કરો. પૂર્ણ અરજી પર પાછા ફરો: એશલેન્ડ સિટી
શાળાઓ, ATT: ફૂડ સેવા વિભાગ, 1407 ક્લારેમોન્ટ Ave., એશલેન્ડ, ઓહ 44805.

4. હું જો હું LE'ITER RECEIVED આ શાળા વર્ષ કહી માય ચિલ્ડ્રન પહેલેથી મફત ભોજન માટે મંજૂર કરવામાં આવે છે માટેઅરજી ભરી શકું? ના, પરંતુ કૃપા કરીને અક્ષર તમે કાળજીપૂર્વક મળી વાંચી અને
સૂચનાઓને અનુસરો. તમારા ઘરમાં કોઇ બાળક તમારી પાત્રતા સૂચના, સંપર્ક ખૂટે હતા તો 419-289-1117 ext અંતે એશલેન્ડ આહાર સેવા વિભાગ: 2247 તરત.

5. મારા બાળકની અરજી ગત વષમંજૂર કરવામાંઆવી હતી. હું એક નવું ભરવાની જરૂર DO? હા. તમારા બાળકના કાર્યક્રમ છે કે જે શાળા વર્ષ માટે અને આ શાળા વર્ષના પ્રથમ થોડા દિવસો માટે માત્ર સારો છે.
જો તમે નવી એપ્લિકેશન મોકલો સિવાય શાળા તમને કહ્યું કે તમારા બાળકને નવા શાળા વર્ષ માટે લાયક છે જ જોઈએ. જો તમે એક નવો કાર્યક્રમ છે કે જે શાળા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે મોકલી નથી
અથવા તમે જાણ કરવામાં આવી નથી કે તમારા બાળકને લાયક છે મફત ભોજન માટે, તમારા બાળક ભોજન માટે સંપૂર્ણ કિંમત ચાર્જ કરવામાં આવશે.

6.

હું WIC મળે. માય ચિલ્ડ્રન મફત ભોજન મેળવી શકેછે? WIC માંભાગ લીધેલ બાળકો મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન માટે લાયક હોઈ શકે છે. કૃપા કરીને એક અરજી મોકલો.

7. માહિતી હું આપી તપાસવામાં આવશે? હા. અમે પણ ઘરની આવક જેની તમે જાણ લેખિત સાબિતી મોકલવા માટે તમે કહી શકે છે.

8.

જો હવે હું લાયક ગણાતા નથી, હું પછીથી લાગુ પડે છે? હા, તમે શાળા વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે લાગુ પડી શકે. ઉદાહરણ તરીકે, માતાપિતા અથવા વાલી જો ઘરેલુ આવક આવક મર્યાદા અત્યત જે
મુક્ત અને ઘટાડેલી કિંમતે ભોજન માટે લાયક બની શકે બેરોજગાર બને બાળકો.

9. શું હું મારી અરજી વિશે શાળાનાં નિર્ણયથી અસંમત છો, તો? તમે શાળા અધિકારીઓ સાથે વાત કરવી જોઈએ. એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ, A.TT: વ્યાપાર મેનેજર, 1407 ક્લારેમોન્ટ Ave., એશલેન્ડ, ઓહિયો
44805 તમે પણ ફોન અથવા લખીને સુનાવણી માટે કહી શકે છે.

10. હું લાગુ શકે છે, જો મારા ઘરમાંથી જો કોઇ અમેિરકન નાગિરક નથી? હા. તમે તમારા બાળકો, અથવા અન્ય ઘરગથ્થુ સભ્યો યુએસ નાગરિકો મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન માટે અરજી કરી નથી.

11. તો શું મારી આવક હંમેશા સરખી નથી? રકમ છે કે જે તમે સામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત યાદી. ઉદાહરણ તરીકે, તમે $ 1,000 દર મહિને કરે છે, પરંતુ છેલ્લાં મહિને તમે કેટલુંક કાર્ય ગુમાવ્યું અને માત્ર $ 900 કરી
હતી, નીચે મૂકી છે કે તમે દર મહિને $ 1000 કરવામાં તો. જો તમે સામાન્ય રીતે સમય મળે છે, તે સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે પણ સમાવેશ થાય છે નથી, તો તમે માત્ર સમય ક્યારેક કામ કરે છે. જો તમે નોકરી
ગુમાવી અથવા તમારા કલાકો અથવા વેતન, ઘટાડો તમારા વર્તમાન આવક ઉપયોગ કરી છે.

12. તો શું કેટલાક ઘરનાં સભ્યોની રિપોર્ટ કરવામાં કોઈ આવક હોય? ઘરગથ્થુ સભ્યો આવક અમુક પ્રકારના પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અમે અરજી પર જાણ કરવા તમે પૂછો, અથવા ઓછામાં બધા આવક પ્રાપ્ત
કરી શકતા નથી. જ્યારે આવું થાય, ક્ષેત્રમાં ઓ લખવા કરો. જો કે, જો કોઇ આવક ક્ષેત્રો ખાલી અથવા ખાલી છોડી છે, તે પણ શૂન્યોની તરીકે ગણવામાં આવશે. કૃપા કરીને કારણ કે અમે ધ્યાનમાં લઇશું તમે
આવું કરવા માટે અર્થ થાય છે, જ્યારે આવક ક્ષેત્રો ખાલી છોડી સાવચેત રહો.

13. અમે લશ્કરમાં છીએ. અમે અમારી આવક અલગ અહેવાલ આપી શકું? તમારું મૂળભૂત પગાર અને રોકડ બોનસ આવક તરીકે જાણ હોવી જ જોઈએ. જો તમે બંધ આધાર આવાસ, ખોરાક, અથવા કપડાં માટે કોઇ
રોકડ મૂલ્ય ભથ્થાઓ, તો તે પણ આવક તરીકે સમાવેશ કરવો જોઇએ મળે છે. જો કે, જો તમારું હાઉસિંગ લશ્કરી હાઉસિંગ ખાનગીકરણ પહેલનો ભાગ છે ,, આવક તરીકે તમારા હાઉસિંગ ભથ્થું સમાવેશ થતો
નથી. કોઈપણ વધારાના લડાઇ ડિપ્લોયમેન્ટ પરિણામે પગાર પણ આવક બાકાત રખાયો છે.

14. તો શું મારા કુટુંબ માટે અરજી પર પૂરતી જગ્યા નથી? કાગળ એક અલગ ભાગ પર કોઈપણ વધારાના ઘરનાં સભ્યોની યાદી અને તમારી અરજી સાથે જોડે છે. 419-289-1117 ext અંતે એશલેન્ડ સિટી
શાળાઓ આહાર સેવા વિભાગ સંપર્ક કરો: 2247, બીજી અરજી પ્રાપ્ત કરવા માટે.

15. શા માટે હું એક સૂચનાત્મક ફી માફી માટે મારી સંમતિ આપીને વિશે પૂછવામાં આવી રહી છું? ઓહિયો જાહેર શાળાઓ બાળકો માટે શાળા સૂચનાત્મક ફી ઉઠાવી જરૂરી છે જે મફત ભોજન લાભો માટે
ગુણવત્તા. શાળા ફૂડ સેવા કર્મચારીઓ વિદ્યાર્થી ભોજન અરજી શેર કરવા પિતૃ સંમતિ હોવી આવશ્યક છે જો તમારા બાળકને (રેન) એક ફી માફી માટે ગુણવત્તા. જો તમે તમારા બાળકને (રેન) 'ઓ
ભોજન અરજી જો તે / તેણી / તેઓ ફી માફી માટે લાયક ઠરે છે તે જોવા માટે શાળા અધિકારીઓ સાથે શેર કરવાની મંજૂરી આપો છો તે પછી "હા" ચેક ભાગ 5. જો જો તમે ઈચ્છો નથી કે માહિતી શેર
કરવાની હોય, તો પછી "કોઈ" ચેક ભાગ 5. આ પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ અર્થ છે તમારા બાળકને ફી માફી માટે ગણી શકાય કરવાનો રહેશે નહીં. આ પ્રશ્નનો ક્યાં માર્ગ બદલાશે નહીં કે શું તમારા
બાળકને (રેન) મફત કે ઘટાડેલાં દરે ભોજન મળશે જવાબ.

16. મારી FAMILY વધુ મદદની જરૂર. ધેર ક્રિયા અન્ય પ્રોગ્રામોને આપણે લાગુ થઈ શકે છે? શોધવા માટે ઓહિયો SNAP અથવા અન્ય સહાય લાભ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી, તમારા સ્થાનિક સહાય
ઓફિસ સંપર્ક કરો અથવા 877-852-0010 પર કૉલ કરો.
તમે અન્ય પ્રશ્નો હોય અથવા મદદની જરૂર હોય તો, 419-289-1117 x2247 ખાતે એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ આહાર સેવા વિભાગ કૉલ કરો.

આપની,
Kristie વોર્ડ,
એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ આહાર સેવા સુપરવાઇઝર

