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Mahal na Magulang at Legal na Tagapangalaga ng isang AHS Student:
Mangyaring suriin ang sumusunod na impormasyon sa ibaba nauukol sa natatanging programang tulong na pagkain Ashland High School.

Ito taon ng paaralan, Ashland High School ay patuloy na pilot ng isang bagong programa upang palitan ng National School Lunch Program (NSLP). Ito ay
magbibigay-daan sa amin upang magbigay ng isang mas malawak na iba't-ibang ng mga pagkain, ala carte item, and beverage option upang mas mahusay na
matugunan ang mga pangangailangan ng mag-aaral.
Ang bagong programang ito ay patuloy na magbigay ng libre o pinababang almusal at tanghalian para sa mga na matugunan ang mga pinansiyal na mga
alituntunin. Gayunpaman, ikaw ay kinakailangan upang makumpleto ang isang hiwalay na application. Ito mataas na application school ay hiwalay mula sa
mga K-8 NSLP application.
Tandaan: _ Kung nakatanggap ka ng sulat mula sa amin na nagsasabi na ang iyong (mga) estudyante ay tinanggal direkta sertipikadong para sa
libreng pagkain, hindi mo na kailangan upang punan ang hiwalay na application high school. Ikaw ay, subalit, kailangan upang makumpleto ang
"Pagsusuko ng Pasukan Instructional Mga Bayarin - Ashland High School Only" form kung gusto mong sa kasalukuyang taon bayarin waive para sa
iyong estudyante sa high school.
ang may pananagutang bayaran para sa lahat ng sa almusal at tanghalian pagkain para sa iyong mag-aaral hanggang notification sa iyong
2018-2019 aplikasyon ay natanggap mula sa ACS Food Service Office iyo. Mangyaring maglaan ng 5-7 araw (pagkatapos ng application ay
natanggap sa aming opisina) para sa pagproseso at mail notification.
Pagbubukod sa itaas: Kung ang isang mag-aaral na nakatanggap ng libre o pinababang halaga ng pagkain sa panahon ng huling taon ng paaralan,
mag-aaral na nananatiling libre o pinababang hanggang Oktubre ika-4, 2018. Kung ang isang bagong application na ito para sa taon ng paaralan ay
hindi naproseso sa Oktubre ika-4, ang estudyante ay pumunta sa full pay epektibong Oktubre 5, 2018. Mangyaring maglaan ng 5-7 araw (pagkatapos
ng aplikasyon ay natanggap sa food service office) para sa pagproseso at mail notification.

**

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Food Service Department sa pagitan ng mga oras ng 06:30 16:00 sa (419)

289-1117 ext. 2247. O maaari mong i-email ang anumang mga katanungan o mga alalahanin na maaaring mayroon ka upang krwa rd@goarrows.org.

Salamat sa iyo para sa iyong pakikipagtulungan sa mahalagang bagay.

Kristie Ward
Ashland City Schools
Food Service Supervisor

Mga Tagubilin para sa Pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Tulong sa Pagkain para sa High School lamang-Reverse Side
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Mga tagubilin para sa pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Tulong sa Pagkain para sa Mataas na Paaralan

Part 1.
Pakilista lAHAT miyembro na naninirahan sa loob ng iyong bahay (kung isang mag-aaral, kabilang ang K-8, pakikumpleto sa school at grade). Isaad kung ang kita ay
natanggap o hindi para sa bawat miyembro na nakalista.

Part 2.
Kung ang anumang miyembro ng iyong sambahayan ay tumatanggap Ohio Works First {OWF) o Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) mga benepisyo, pleae
ibigay ang pangalan ng tao na natatanggap ang mga pakinabang na sinusundan ng sampung (10) digit na numero ng kaso. Patunay sa anyo ng isang napetsahang titik
ng certification o paunawa ng pagiging karapat-dapat para sa OWF o SNAP benepisyo ay dapat samahan ang application. Laktawan sa Bahagi 4 kung ito ay
naaangkop sa iyong sambahayan.

Kung hindi, magpatuloy sa Part 3.

Part 3.
Pakilista ang anumang mga kasapi, ng iyong sambahayan na tumatanggap ng kita sa naaangkop na column. Lahat ng kita ay dapat na iniulat bilang GROSS INCOME (bago
ng anumang mga pagbabawas) at ang dalas ng ito ay natanggap. Patunay ng kita ng bawat nakalistang (may petsang hindi mas maaga sa 30 araw bago ang petsa ng
aplikasyon) ay dapat samahan ang application. Magbigay ng isang kopya kung posible dahil ito ay hindi na maibabalik sa iyo.

Part 4.
Kung iyong (mga) AHS estudyante ay kwalipikado para sa Libreng pagkain, sila din maging kuwalipikado para sa isang pagwawaksi ng paaralan pagtuturo fees. Kami-dapat
na magkaroon ang iyong pahintulot upang ibahagi ang iyong mga Free katayuan sa mga opisyal ng paaralan kung fees ay dapat talikdan. Mangyaring suriin ang "Oo" na
kahon kung sumasang-ayon ka upang ibahagi ang impormasyong ito.

Part 5.
Ang application ay dapat na pinirmahan ng magulang o legal na tagapangalaga na nakatira sa bahay. Ang taong pag-sign ang application nauunawaan na ang lahat ng
impormasyon na isinumite sa dokumento na ito ay totoo at tumpak, at na ang mga opisyal ng paaralan ay maaaring i-verify ang lahat ng mga iniulat na impormasyon.
Anumang sinadyang maling pagkatawan ng impormasyon ay maaaring maging sanhi ng iyong anak (Ren) upang mawala ang mga benepisyo na pagkain.

**

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tawagan ang Food Service Department sa pagitan ng mga oras ng 6:30-04:00 sa (419) 289-1117 ext.

2247. O maaari mong i-email ang anumang mga katanungan o mga alalahanin na maaaring mayroon ka upang krward@goarrows.org.
Salamat sa iyo para sa iyong pakikipagtulungan sa mahalagang bagay.

Kristie Ward
Ashland City Schools
Food Service Supervisor

