વહીવટી કચેરીઓ -1407 ક્લારેમોન્ટ Ave -Ashland, ઓહિયો 44805 -419 289 1117 -Fax 419 289 9534

પ્રિય માતા-પિતા અને AHS વિદ્યાર્થી કાનૂની વાલી:
એશલેન્ડ હાઇસ્કુલ ભોજન સહાય કાર્યક્રમ લગતી નીચે નીચે આપેલી માહિતીની સમીક્ષા કરો.

આ શાળા વર્ષ, એશલેન્ડ હાઇસ્કુલ રાષ્ટ્રીય શાળા બપોરના કાર્યક્રમ (NSLP) બદલવા માટે એક નવો પ્રોગ્રામ પાયલોટ ચાલુ રહેશે. આ આપણને ભોજન
મોટાપ્રમાણમાં વિવિધ પૂરી પાડવા માટે કોરો વસ્તુઓ, અને પીણું વિકલ્પો અલ્લાઉદિન સારી વિદ્યાર્થી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પરવાનગી આપશે.

આ નવી કાર્યક્રમ જે નાણાકીય માર્ગદર્શિકા સંતોષતા મફત કે ઘટાડેલાં નાસ્તો અને લંચ પૂરી પાડવા માટે ચાલુ રહેશે. જો કે, તમે એક અલગ અરજી પૂર્ણ કરવા
માટે જરૂરી આવશે. આ ઉચ્ચ શાળા અરજી K-8 NSLP અરજી અલગ છે.

નૉૅધ:_ તમે કહ્યું હતું કે તમારા વિદ્યાર્થી (ઓ) સીધા જ મફત ભોજન માટે પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી અમારી પાસેથી એક પત્ર મળે, તો તમે આ
અલગ હાઇસ્કુલ અરજી ભરવા માટે જરૂર નથી. તમે, જોકે, પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે "સ્કુલ સૂચનાત્મક ફી ના માફી - એશલેન્ડ હાઇસ્કુલ માત્ર" સ્વરૂપ
જો તમે વર્તમાન વર્ષ ફી તમારા ઉચ્ચ શાળા વિદ્યાર્થી વેઇવ્ડ માંગો છો.

તમે તમારા 2018-2019 અરજી પર સૂચના સુધી તમારા વિદ્યાર્થી માટે તમામ નાસ્તો અને લંચ ભોજન માટે ચૂકવણી એસીએસ આહાર સેવા ઓફિસ
પાસેથી મળેલી છે માટે જવાબદાર છે. કૃપા કરીને 5-7 દિવસ માટે પરવાનગી આપે પ્રોસેસિંગ અને મેઇલ સૂચના માટે (પછી અરજી અમારા ઓફિસનો
પ્રાપ્ત છે).
ઉપર અપવાદ: એક વિદ્યાર્થી છેલ્લા શાળા વર્ષ દરમિયાન મફત અથવા ઘટાડો ભોજન પ્રાપ્ત હોય તો, તે વિદ્યાર્થી મુક્ત અથવા 4 ઓક્ટોબર સુધી
ઘટાડી રહે છે, 2018 આ શાળા વર્ષ માટે એક નવો એપ્લિકેશન 4 ઓક્ટોબર સુધીમાં પ્રક્રિયા ન હોય તો, વિદ્યાર્થી સંપૂર્ણ પગાર પર જશે અસરકારક
ઓક્ટોબર 5, 2018 5-7 દિવસમાં આપો પ્રોસેસિંગ અને મેઇલ સૂચના માટે (પછી અરજી ફૂડ સર્વિસ ઓફિસ પ્રાપ્ત છે).

**

જો તમે કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને (419) 289-1117 એક્સટેન્શન ખાતે 6.30 કલાકે 4:00 PM પર પોસ્ટેડ કલાકો વચ્ચે આહાર સેવા વિભાગ કૉલ કરો.

2247. અથવા તમે કોઇ પ્રશ્નો અથવા ચિંતાઓને તમે krwa rd@goarrows.org કરવાની જરૂર પડી શકે ઇમેઇલ કરી શકો છો.

આ મહત્વપૂર્ણ બાબતે તમારા સહકાર માટે તમારો આભાર.

Kristie વોર્ડ
એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ
આહાર સેવા સુપરવાઇઝર

હાઇસ્કુલ Only- રિવર્સ સાઇડ માટે ભોજન સહાય માટે અરજી પૂર્ણ કરવા માટે સૂચનાઓ

વહીવટી કચેરીઓ -1407 ક્લારેમોન્ટ Ave. -Ashland, ઓહિયો 44805 -419 289 1117 -Fax 419 289 9534

હાઇ સ્કુલ ફોર ભોજન સહાય માટે અરજી પૂર્ણ કરવા માટે સૂચનાઓ
ભાગ 1.
કૃપા કરીને સૂચિમાંથી બધા તમારા ઘરમાં અંદર રહેતા સભ્યો (જો K-8 સહિત વિદ્યાર્થી, શાળા અને ગ્રેડ સાથે પૂર્ણ કરો). સૂચવો જો આવક અથવા યાદી દરેક સભ્ય માટે
પ્રાપ્ત નથી.

ભાગ 2.
જો તમારા કુટુંબનો કોઈપણ સભ્ય મેળવે તો ઓહિયો વર્ક્સ પહેલા {OWF) અથવા પૂરક પોષણ સહાય કાર્યક્રમ (SNAP) ના લાભો, pleae જે વ્યક્તિ લાભ દસ (10)
આંકડાનો કેસ નંબર દ્વારા અનુસરવામાં મેળવે નામ પૂરું પાડે છે. ફોર્મ પુરાવો OWF અથવા SNAP લાભો માટે પ્રમાણપત્ર અથવા લાયકાત નોટિસ તારીખનો પત્ર
અરજી સાથે જ જોઈએ. ભાગ 4 જો આ તમારા ઘરમાં લાગુ પડે છે છોડો.
જો નહિં, તો ભાગ 3 કરવાનું ચાલુ રાખો.

ભાગ 3.
જો તમારા કુટુંબનો કોઈપણ સભ્ય છે, જે યોગ્ય સ્તંભમાં આવક મેળવે યાદી કરો. તમામ આવક એકંદર આવક (કોઇ કપાત પહેલાં) અને ફ્રીક્વન્સી તે પ્રાપ્ત થાય તરીકે અહેવાલ
હોવું જ જોઈએ. યાદી દરેક આવક સાબિતી (30 દિવસ અરજી તારીખ પહેલાં કરતાં અગાઉ ડેટેડ) અરજી સાથે જ જોઈએ. કારણ કે શક્ય હોય તો તે તમને પાછા ફર્યા નથી
આવશે નકલ પૂરી પાડે છે.

ભાગ 4.
તમારા AHS વિદ્યાર્થી (ઓ) નિઃશુલ્ક ભોજન લાયક ઠરે, તો તેઓ પણ શાળા સૂચનાત્મક ફી માફી માટે લાયક. જો ફી માફ કરવામાં આવે છે અમે-જ જોઈએ શાળા
અધિકારીઓ સાથે તમારા મફત સ્થિતિ શેર કરવા માટે તમારી પરવાનગીની છે. "હા" બોક્સ તપાસો જો તમે આ માહિતી શેર કરવા માટે સંમત થાઓ છો.

ભાગ 5.
અરજી માતાપિતા અથવા ઘરગથ્થુ કાનૂની વાલી વસવાટ દ્વારા સહી થયેલ હોવું જ જોઈએ. અરજી સાઇન ઇન કરવા વ્યક્તિ સમજે બધી માહિતી આ દસ્તાવેજ પર
સબમિટ સાચું અને સચોટ છે, અને શાળા સત્તાવાર તમામ અહેવાલ માહિતી ચકાસો કરી શકે છે. માહિતી કોઈપણ ઇરાદાપૂર્વકની ગેરરજૂઆત ભોજન લાભો ગુમાવી
તમારા બાળકને (રેન) પેદા કરી શકે છે.

**

(419) 289-1117 એક્સટેન્શન ખાતે 4:00 PM પર પોસ્ટેડ - તમે કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને 6.30 કલાકે કલાકો વચ્ચે આહાર સેવા વિભાગ કૉલ કરો. 2247. અથવા તમે

કોઇ પ્રશ્નો અથવા ચિંતાઓને તમે krward@goarrows.org કરવાની જરૂર પડી શકે ઇમેઇલ કરી શકો છો.

આ મહત્વપૂર્ણ બાબતે તમારા સહકાર માટે તમારો આભાર.
Kristie વોર્ડ
એશલેન્ડ સિટી શાળાઓ
આહાર સેવા સુપરવાઇઝર

