Administrative Offices - 1407 Claremont Ave - Ashland, Ohio 44805 - 419-289-1117 - I-fax 419-289-9534

Mahal na Magulang o Legal na Tagapangalaga:

Mangyaring suriin ang sumusunod na impormasyon sa ibaba na tumutukoy sa mga aplikasyon pagkain.
1. Ang isang bagong aplikasyon ay kinakailangan para sa bagong taon 2018-2019 paaralan.

2. Tandaan na tanging ang isa NSLP application ay kinakailangan sa bawat sambahayan. Lahat ng estudyante sa inyong sambahayan,
kabilang ang 9-12, ay dapat na kasama sa application.

TANDAAN: Kung ang anumang ng mag-aaral sa application dumadalo Ashland High School sa panahon ng 2018-2019 taon ng paaralan,
DAPAT mong punan ang isang hiwalay na application. Ang "Meal Assistance para sa High School Only" application ay makukuha sa website, mataas
na opisina ng paaralan, o pagkain serbisyo ng central office. Lahat ng estudyante sa inyong sambahayan ay dapat na kasama na ito sa hiwalay na
application, kabilang ang mga nasa K-8.

3. ang may pananagutang bayaran ang lahat ng mga presyo ng pagkain para sa iyong mga mag-aaral hanggang notification sa iyong
20,182,019 katayuan ay natanggap mula sa ACS Food Service Office Iyo. Mangyaring payagan ang 5 hanggang 7 araw (pagkatapos ng application ay
natanggap sa aming Office) para sa pagproseso at mail notification.

EXCEPTION TO # 3: Kung ang isang mag-aaral na nakatanggap ng libre o pinababang sa panahon ng huling taon ng paaralan, mag-aaral na
nananatiling libre o pinababang hanggang Oct. 4, 2018. Mangyaring punan ang isang bagong aplikasyon para sa kasalukuyang taon ng pasukan bago
Oktubre 4, 2018. Kung ang isang ang application na ito ay hindi na-proseso sa pamamagitan ng petsang iyon, ang estudyante ay pumunta sa full pay noong Okt.
5, 2018. Mangyaring maglaan ng 5 sa 7 araw (pagkatapos ang application ay natanggap sa aming opisina) para sa pagproseso at mail notification.

4. Pakikumpleto Part limang (5) ng application, "pagbabahagi ng impormasyon fee waiver pahintulot" upang maisaalang-alang para sa kabayaran ng
estudyante exemption.
5. Ang National School Lunch and Breakfast Act ay nagbibigay-daan mga distrito ng paaralan upang direktang pinapatunayan mga mag-aaral na karapat-dapat
para sa libreng pagkain sa paaralan gamit ang isang on line secure ang Direct Certification software system na may ODE. Ohio Department of Education ay
mag-publish ng isang na-update na listahan Ohio Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, pormal na sa Food Stamp program) at Ohio Works First
(OWF) listahan sa sistema ng isang beses sa isang buwan.

TANDAAN: Kung nakatanggap ka ng sulat ng abiso na nagsasabi na ang iyong anak (Ren) ay direkta sertipikadong para sa libreng
pagkain, hindi mo na kailangang punan ang isang libre at pinababang application, ngunit kailangan upang punan ang "pagbabahagi ng impormasyon
fee waiver pahintulot" form.

Kung kailangan mo ng anumang tulong o may anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay Food Service Department sa 419-289-1117 ext. 2247,
anumang oras Lunes hanggang Biyernes mula 6:30-16:00.

Salamat sa iyo para sa iyong pakikipagtulungan sa mahalagang bagay.

Kristie Ward
Ashland City Schools Food
Service Supervisor

MGA TAGUBILIN PARA SA APPL YING
A MIYEMBRO NG SAMBAHAYAN AY ANUMANG ANAK O NASA HUSTONG GULANG LIVING SA IYO
KUNG ANG INYONG SAMBAHAYAN AY TUMATANGGAP NG BENEPISYO MULA SA Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) O OHIO
GUMAGANA FIRST (OWF), SUNDAN ANG MGA SUMUSUNOD:
Part 1: Ilista ang lahat ng kasambahay at ang antas ng grado pangalan ng paaralan at paaralan para sa bawat bata. Part 2: Ilista ang 7 o 10-digit na numero kaso para sa sinumang miyembro ng
sambahayan (kabilang ang mga matatanda) pagtanggap SNAP o OWF benepisyo. Part 3: Laktawan ang bahaging ito. Part 4: Laktawan ang bahaging ito.

Part 5: Sagutin oo o hindi at mag-sign ang iyong pangalan kung nais mong ang application na naka-check sa pamamagitan ng mga opisyal ng paaralan upang matukoy kung ang
(mga) anak ay kwalipikado para sa isang paaralan pagtuturo fee waiver.

Part 6: Mag-sign ang form. Ang huling apat na digit ng isang Social Security Number ay hindi kinakailangan.

Part 7: Sagutin ang tanong na ito kung pinili mong.

KUNG WALA SA IYONG SAMBAHAYAN ANG MAKAKAKUHA SNAP OR OWF AT KUNG ANG SINUMANG BATA SA IYONG SAMBAHAYAN AY WALANG
TIRAHAN, O LUMAYAS, SUNDAN ANG MGA SUMUSUNOD:
Part 1: Ilista ang lahat ng kasambahay at ang antas ng grado pangalan ng paaralan at paaralan para sa bawat bata.
Part 2: Laktawan ang bahaging ito.

bahagi 3: Kung ang sinumang bata na nag-aaplay ay walang tahanan, migrante, o lumayas sa, i-check ang naaangkop na kahon at tumawag Ashland City Schools

Food Service Department sa 419-289-1117 ext. 2247
bahagi 4: Kumpletuhin lamang kung ang isang bata sa inyong sambahayan ay hindi karapat-dapat sa ilalim ng Part 3. Tingnan sa Pagtuturo para sa Lahat ng Ibang Sambahayan.
Part 5: Sagutin oo o hindi at mag-sign ang iyong pangalan kung nais mong ang application na naka-check sa pamamagitan ng mga opisyal ng paaralan upang matukoy kung ang
(mga) anak ay kwalipikado para sa isang paaralan pagtuturo fee waiver.
Part 6: Mag-sign ang form. Ang huling apat na digit ng isang Social Security Number ay hindi kinakailangan kung hindi mo na kailangan upang punan sa bahagi 4.
bahagi 7: Sagutan ninyo ang katanungang ito kung nais mong.

KUNG IKAW AY APPL YING PARA SA ISANG FOSTER CHILD, SUNDAN ANG MGA SUMUSUNOD:
Kung ang lahat ng mga bata sa sambahayan ay kinakapatid na mga bata:
Part 1: Ilista ang lahat ng kinakapatid na mga bata at ang mga antas ng grado pangalan ng paaralan at paaralan para sa bawat bata. Lagyan ng tsek ang kahon na nagpapahiwatig ng bata ay isang anak-anakan.
Part 2: Laktawan ang bahaging ito.
Part 3: Laktawan ang bahaging ito.
Part 4: Laktawan ang bahaging ito.
Part 5: Sagutin oo o hindi at mag-sign ang iyong pangalan kung nais mong ang application na naka-check sa pamamagitan ng mga opisyal ng paaralan upang matukoy kung ang (mga) anak ay kwalipikado para
sa isang paaralan pagtuturo fee waiver.

Part 6: Mag-sign ang form. Ang huling apat na digit ng isang Social Security Number ay hindi kinakailangan.

Part 7: Sagutin ang tanong na ito kung pinili mong.
Kung ang ilan sa mga anak sa sambahayan ay kinakapatid na mga bata: Part 1: Ilista ang lahat ng kasambahay at ang antas ng grado pangalan ng paaralan at paaralan para sa bawat bata. Para sa
sinumang tao, kabilang ang mga bata, na may
walang kita, kailangan mong suriin ang mga "Hindi Kita" na kahon. Lagyan ng check ang kahon kung ang bata ay isang anak-anakan.
Part 2: Kung ang sambahayan ay hindi magkaroon ng isang 7 o 10-digit SNAP o OWF case number, laktawan ang bahaging ito.

bahagi 3: Kung ang sinumang bata na nag-aaplay ay walang tahanan, migrante, o lumayas sa check ang naaangkop na kahon at tumawag Ashland City Schools. kung
hindi, laktawan ang bahaging ito.
bahagi 4: Sundin ang mga tagubilin upang i-ulat ang pangkalahatang kita ng sambahayan sa buwang ito o sa nakaraang buwan.

•

Kahon 1-Pangalan: Ilista ang lahat ng kasapi ng sambahayang may kita.

•

Box 2 -Kabuuang Kita at Gaano Kadalas Ito Matanggap: Para sa bawat miyembro ng sambahayan, ilista ang uri ng kita na natanggap sa buwang ito. Lagyan ng check ang kahon upang sabihin sa
amin kung gaano kadalas ang mga tao na natatanggap ng kita-lingguhan, bawat dalawang linggo, dalawang beses sa isang buwan, o buwanan. Para sa mga kinita, siguraduhing ilista ang Kabuuang
kita, hindi ang take-home pay. Kabuuang kita ay ang halagang kinita bago
mga buwis at iba pang binabawas. Dapat mo magagawang upang hanapin ito sa inyong pay stub o ang iyong boss ay maaaring sabihin sa iyo. Sa ibang kita, ilista ang halaga at i-check ang kahon upang
sabihin sa amin kung gaano kadalas ang bawat tao sa buwang ito na nagmula sa welfare, child support, alimony, mga pensiyon, pagreretiro, Social Security, Supplemental Security Income (SSI), mga
benepisyo ng Beterano (VA mga benepisyo) , at kapansanan benepisyo. sa ilalim

Lahat ng Ibang Kita, listahan Worker ni Compensation, unemployment o mga benepisyo ng pagwewelga, regular na kontribusyon mula sa mga tao na hindi nakatira sa inyong sambahayan, at
anumang ibang kita. Huwag isama ang kita mula sa SNAP, FDPIR, WIC, benepisyo ng edukasyong Pederal at mga foster payments na natatanggap ng pamilya mula sa placing agency. Para
LAMANG sa mayroong sariling negosyo, sa ilalim Kita Mula sa Trabaho,

ulat ang kita matapos ang mga gastos. Ito ay para sa inyong negosyo, bukid, o rental ari-arian. Kung ikaw ay nasa Military Privatized Housing Initiative o nakatatanggap ng combat pay,
huwag isama ang mga allowance na ito bilang kita.
Part 5: Sagutin oo o hindi at mag-sign ang iyong pangalan kung nais mong ang application na naka-check sa pamamagitan ng mga opisyal ng paaralan upang matukoy kung ang (mga) anak ay kwalipikado para
sa isang paaralan pagtuturo fee waiver.
Part 6: Hustong gulang na kasapi ng sambahayan ay kailangang lumagda sa pormularyo at ilista ang huling apat na digit ng kanilang Social Security Number (o markahan ang kahon kung s / siya ay hindi magkaroon ng
isa).

Part 7: Sagutin ang tanong na ito, kung pipiliin mo.

LAHAT NG IBANG SAMBAHAYAN, KASAMA WIC SAMBAHAYAN, SUNDAN ANG MGA SUMUSUNOD:
Part 1: Ilista ang lahat ng kasambahay at ang antas ng grado pangalan ng paaralan at paaralan para sa bawat bata. Para sa sinumang tao, kabilang ang mga bata, na may

walang kita, kailangan mong suriin ang mga "Hindi Kita Box".
Part 2: Kung ang sambahayan ay hindi magkaroon ng isang 7 o 10-digit SNAP o OWF case number, laktawan ang bahaging ito.

Part 3: Kung ang sinumang bata na nag-aaplay ay walang tahanan, migrante, o lumayas sa check ang naaangkop na kahon at tumawag Ashland City Schools. kung
hindi, laktawan ang bahaging ito.
Part 4: Sundin ang mga tagubilin upang i-ulat ang pangkalahatang kita ng sambahayan sa buwang ito o sa nakaraang buwan.

•
•

Kahon 1-Pangalan: Ilista ang lahat ng kasapi ng sambahayang may kita.

Box 2 -Kabuuang Kita at Gaano Kadalas Ito Matanggap: Para sa bawat miyembro ng sambahayan, ilista ang uri ng kita na natanggap sa buwang ito. Lagyan ng check ang kahon upang sabihin
sa amin kung gaano kadalas ang mga tao na natatanggap ng kita-lingguhan, bawat dalawang linggo, dalawang beses sa isang buwan, o buwanan. Para sa mga kinita, siguraduhing ilista ang Kabuuang
kita, hindi ang take-home pay. Kabuuang kita ay ang halagang kinita bago
mga buwis at iba pang binabawas. Dapat mo magagawang upang hanapin ito sa inyong pay stub o ang iyong boss ay maaaring sabihin sa iyo. Sa ibang kita, ilista ang halaga at i-check ang kahon upang
sabihin sa amin kung gaano kadalas ang bawat tao sa buwang ito na nagmula sa welfare, child support, alimony, mga pensiyon, pagreretiro, Social Security, Supplemental Security Income (SSI), mga
benepisyo ng Beterano (VA mga benepisyo) , at kapansanan benepisyo. sa ilalim

Lahat ng Ibang Kita, listahan Worker ni Compensation, unemployment o mga benepisyo ng pagwewelga, regular na kontribusyon mula sa mga tao na hindi nakatira sa inyong sambahayan, at
anumang ibang kita. Huwag isama ang kita mula sa SNAP, FDPIR, WIC, benepisyo ng edukasyong Pederal at mga foster payments na natatanggap ng pamilya mula sa placing agency. Para
LAMANG sa mayroong sariling negosyo, sa ilalim Kita Mula sa Trabaho, ulat ang kita matapos ang mga gastos. Ito ay para sa inyong negosyo, bukid, o pag-upa ng ari-arian .. Kung ikaw ay nasa
Military Privatized Housing Initiative o nakatatanggap ng combat pay, huwag isama ang mga allowance na ito bilang kita.
Part 5: Sagutin oo o hindi at mag-sign ang iyong pangalan kung nais mong ang application na naka-check sa pamamagitan ng mga opisyal ng paaralan upang matukoy kung ang
(mga) anak ay kwalipikado para sa isang paaralan pagtuturo fee waiver.
Part 6: Ang isang miyembro ng sambahayanan ay dapat pumirma sa pormularyo at ilista ang huling apat na digit ng kanyang Social Security Number (o markahan ang kahon kung
s / siya ay hindi magkaroon ng isa).

Part 7: Sagutin ang tanong na ito kung pinili mong.

MGA MADALAS asl {ED MGA TANONG TUNGKOL SA LIBRE AT
Pinababang PRICE PAGKAIN NG PAARALAN
Mahal na Magulang / Tagapangalaga:

Kailangan ng masustansiyang pagkain upang malaman. Ashland City School District ay nag-aalok ng malusog na pagkain sa bawat araw. gastos Almusal ay libre para sa lahat ng
Elementarya mag-aaral grado ko {thru 5 th, $ 1.25 para sa Secondary; gastos ng tanghalian ay $ 2.75 para sa Elementarya, $ 3.00 para sa Secondary. Ang iyong anak ay
maaaring makakuha ng libre o ng idiniskuwentong halaga ng pagkain.
Nabawasang presyo ay $. 30 para sa almusal at $. 40 para sa tanghalian. Ang paketeng ito ay may kasamang isang application para sa libre o pinababang mga benepisyo na presyo pagkain, at isang
hanay ng mga detalyadong tagubilin. Sa ibaba ay ilan sa mga karaniwang mga tanong at sagot upang makatulong sa iyo sa proseso ng application.

I. SINO ANG MAKAKAKUHA O MAWAWALAN IDINISKUWENTONG HALAGA NG PAGKAIN?

•

Ang lahat ng mga bata sa bahay na nakakakuha ng mga benepisyo mula sa mga pandagdag na programa sa nutrisyon assistance (SNAP) o Ohio Works First
(OWF) ay karapat-dapat para sa libreng pagkain.

•

Foster anak na wala pa sa hustong responsibilidad ng isang foster care ahensya o ng korte ay karapat-dapat para sa libreng
pagkain.

•

Mga bata na kalahok sa Head Start programa ng kanilang paaralan ay karapat-dapat para sa libreng pagkain.

•

Ang mga bata na matugunan ang mga kahulugan ng walang tirahan, palaboy o migrante ay karapat-dapat para sa libreng pagkain.

•

Mga bata ay maaaring makatanggap ng libre o idiniskuwentong halaga ng pagkain kung ang kita ng inyong sambahayan ay nasa limitasyon ng Federal Income
Eligibility Guidelines. Ang iyong anak ay maaaring makakuha ng libre o idiniskuwentong halaga ng pagkain kung ang inyong sambahayang kita sa o sa ibaba ang mga
limitasyon sa tsart na ito.

Federal Eligibility Income Chart Para sa School Year 2018-2019
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Bawat karagdagang tao:

2. Paano ko malalaman KUNG ANG AKING MGA ANAK maging karapat-dapat AS WALANG TIRAHAN, MIGRANTE, O LUMAYAS? Gawin ang mga miyembro ng iyong sambahayan
kakulangan ng isang permanenteng address? Sigurado ka naglalagi sama-sama sa isang tirahan, hotel, o iba pang mga pansamantalang pabahay arrangement? Ba ang iyong pamilya
magpalipat sa isang pana-panahon na batayan? Sigurado anumang mga bata na nakatira sa iyo na piniling iwan ang kanilang mga naunang pamilya o sambahayan? Kung naniniwala ka
bata sa inyong sambahayan matugunan ang mga paglalarawan at na hindi nasabihan ang iyong mga anak ay makakakuha ng libreng pagkain, mangyaring tawagan o e-mail Ashland City
Schools.

3. KAILANGAN KO BANG NG APLIKASYON PARA SA BAWAT ISANG BATA? Hindi. Gamitin ang isa Libre at Pinababang Halaga ng

Mga pagkain Application para sa lahat ng mga mag-aaral sa inyong sambahayan. Hindi namin maaaring aprubahan ang aplikasyon na hindi kumpleto, kaya siguraduhin
na punan ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Ipadala ang kumpletong aplikasyon sa: Ashland City Schools, ATT: Food Service Department, 1407 Claremont
Ave., Ashland, Oh 44805.

4. ANG DAPAT KONG NG APLIKASYON KUNG AKO'Y NAKATANGGAP NG LE'ITER ITO SCHOOL NAGSASABING ANG AKING MGA ANAK NA PINAGTIBAY SA
LIBRENG PAGKAIN? Hindi, ngunit mangyaring basahin ang liham na inyong natanggap maingat at sundin ang mga tagubilin. Kung ang anumang bata sa inyong
sambahayan ay nawawala mula sa iyong notification pagiging karapat-dapat, contact Department Ashland Food Service sa 419-289-1117 ext: 2247 kaagad.

5. APPLICATION NG AKING ANAK NA PINAGTIBAY LAST YEAR. KAILANGAN KO BANG MAG-A NEW ONE? Oo. Ang application na iyong anak ay lamang ang mabuti para sa
taong iyon at sa unang ilang araw ng taong ito. Kailangan mong magpadala ng bagong aplikasyon maliban kung sinabihan kayo ng paaralan na ang inyong anak ay
karapat-dapat para sa bagong taon ng paaralan. kung hindi mo magpadala ng bagong application na ay inaprubahan ng school o hindi mo ay naabisuhan na ang inyong
anak ay karapat-dapat para sa libreng pagkain, ang iyong anak ay sisingilin ang buong presyo para sa pagkain.

6.

GET ko WIC. MAAARING ANG AKING MGA ANAK NG LIBRENG PAGKAIN? Mga bata sa mga sambahayang nakikilahok sa WIC ay maaaring maging karapat-dapat para sa libre o
idiniskuwentong halaga ng pagkain. Mangyaring ipadala sa isang application.

7. AY ANG IMPORMASYONG na aking ibibigay? Oo. Maaari rin naming hilingin sa iyo na magpadala ng nakasulat na patunay ng kita ng sambahayan
ulat.
8.

KUNG HINDI AKO karapatdapat ngayon, maaari ko APPLY SAKA? Oo, maaari kang mag-aplay sa anumang oras sa panahon ng taon ng paaralan. Halimbawa, ang mga bata kasama ang
magulang o tagapag-alaga na naging walang trabaho ay maaaring maging karapat-dapat para sa libre at pinababang halaga ng pagkain kung ang kita ng inyong sambahayan ay bumaba sa
ibaba ang mga limitasyon ng kita.

9. PAANO KUNG HINDI SUMASANG-AYON ko SA DESISYON NG PAARALAN TUNGKOL SA AKING APPLICATION? Ikaw ay dapat makipag-usap sa mga opisyal ng paaralan. Maaari
din kayong humiling ng pagdinig sa pamamagitan ng pagtawag o pagsulat sa: Ashland City Schools, A.TT: Business Manager, 1407 Claremont Ave., Ashland, Ohio 44805.

10. MAAARING DIN HO BA NATIN KUNG SOMEONE SA AKING SAMBAHAYAN AY HINDI MAMAMAYAN NG US? Oo. Hindi ka, ang iyong mga bata, o iba pang mga miyembro ng sambahayan na
kailangang maging US citizen upang mag-aplay ng libre o idiniskuwentong halaga ng pagkain.

11. PAANO KUNG ANG KITA AY HINDI LAGING SAME? Ilista ang halaga na karaniwan mong matanggap. Halimbawa, kung karaniwan mong gumawa ng $ 1000 bawat buwan, ngunit
may mga pagliban kayo noong nakaraang buwan at lamang ng $ 900, ilagay na ginawa mo $ 1000 bawat buwan. kung karaniwan mong makakuha ng overtime, isama ninyo,
ngunit huwag isama ito kung ikaw gagana lamang overtime kung minsan. kung nawala mo ang isang trabaho o nagkaroon ng iyong oras o sahod nabawasan, gamitin ang
iyong kasalukuyang kita.
12. PAANO KUNG ANG ILANG MGA MIYEMBRO NG SAMBAHAYAN MAY NO INCOME SA ulat? miyembro ng sambahayan ay maaaring makatanggap ng ilang mga uri ng kita hinihiling namin sa
iyo upang mag-ulat sa ang application, o hindi maaaring makatanggap ng kita sa lahat. Sa tuwing nangyayari ito, mangyaring magsulat ng isang O sa patlang. Gayunpaman, kung mayroon
man patlang na kita hinayaan itong walang laman o blangko, ang mga ito rin ay mabibilang bilang zeroes. Mangyaring mag-ingat kapag umaalis patlang income blangko, pati kami ay
ipalagay mo sinadya upang gawin ito.

13. KAMI SA MILITAR. HUWAG TAYO REPORT ANG AMING INCOME NANG NAIIBA? Ang iyong pangunahing pay at cash bonus ay dapat na iniulat bilang kita. kung makakuha
ka ng anumang mga cash halaga ng sustento para sa off-base housing, pagkain, o damit, dapat din isasama bilang kita. Gayunpaman, kung ang iyong bahay ay
bahagi ng Military Housing Privatization Initiative ,, huwag isama ang inyong housing allowance bilang kita. Anumang karagdagang combat pay na nagreresulta
mula sa pag-deploy ay din ibinukod mula sa kita.

14. ANO KUNG MAY WALANG SAPAT NA SPACE SA APLIKASYON PARA SA AKING PAMILYA? Ilista ang anumang karagdagang mga kasambahay sa isang hiwalay na
piraso ng papel, at ilakip ito sa iyong application. Makipag-ugnay sa Ashland City Schools Food Service Department sa 419-289-1117 ext: 2247, upang makatanggap
ng isang pangalawang application.
15. Bakit ako hinihingan tungkol sa pagbibigay ng aking pahintulot para sa pagtuturo sa fee waiver? Ohio pampublikong paaralan ay kinakailangan upang talikdan paaralan pagtuturo fees para sa
mga bata na kalidad para sa libreng benepisyo pagkain. School Food Service personnel ay dapat magkaroon ng pahintulot ng magulang upang ibahagi ang student meal application kung
ang inyong anak (Ren) kalidad para sa isang fee waiver. kung Sumasang-ayon ka na payagan ang inyong anak (Ren) 's meal application na ibabahagi sa mga opisyal ng paaralan upang
makita kung siya / siya / sila ay kwalipikado para sa isang fee waiver pagkatapos ay tingnan ang "oo" sa bahagi 5. kung hindi mo nais para sa impormasyon na ibabahagi, at pagkatapos
suriin ang "hindi" sa bahagi 5. Pagsagot walang sa tanong na ito ay nangangahulugan na ang inyong anak ay hindi magagawang upang maisaalang-alang para sa isang fee waiver. Ang
pagsagot sa tanong na ito ang alinman na paraan ay hindi magbabago kung ang iyong anak (Ren) ay makakakuha ng libre o idiniskuwentong halaga ng pagkain.

16. ANG AKING PAMILYA MGA PANGANGAILANGAN MORE HELP. MAYROON BANG IBANG MGA PROGRAMANG MAAARI NAMING MAG-APPLY PARA SA? Upang malaman kung paano mag-apply
para sa Ohio SNAP o iba pang mga benepisyo sa tulong, kontakin ang iyong lokal na tanggapan ng pagtulong o tumawag 877-852-0010.

Kung mayroon kang iba pang mga katanungan o kailangan ng tulong, tumawag sa Ashland City Schools Food Service Department sa 419-289-1117 x2247.

Nang buong puso,

Kristie Ward,
Ashland City Schools Food Service Supervisor

