2022-2023 APLICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR GRATUITA OU COM PREÇO REDUZIDO EM MASSACHUSETTS
Se você recebeu um AVISO DE CERTIFICAÇãO DIRETA - GRATUITA da escola para merenda gratuita, não complete esta aplicação. Se você recebeu uma Notificação de
Certificação Direta - PREÇO REDUZIDO do distrito escolar para refeições a preço reduzido, esta inscrição pode ser enviada. Mas, informe a escola se o nome de alguma criança da
casa não estiver na lista do Aviso de Certificação Direta - GRATUITA recebido.

1o. PASSO

Série

Primeiro

Liste TODOS os membros da família que são bebês, crianças e estudantes até e incluindo a 12a. série (se precisar de mais espaço para nomes adicionais, utilize outra folha de papel
Definição de membro familiar: "Qualquer pessoa que vive com você e divide receitas e despesas, mesmo que não relacionadas". Crianças em lares adotivos e crianças que satisfaçam a definição de sem-abrigo, migrantes ou refugiado são elegíveis para refeições
grátis. Para mais infomações, leia sobre como aplicar para merenda escolar gratuita ou com preço reduzido.
Custódia
Desabrigado
Migrante Refugiado
Aluno?
Temporária
Nome da Criança
M
Último Nome da Criança
Escola
Sim

Marque todas as opções adequadas

Não

S N
S N
S N
S N
S N
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22o.
. PASSO
Algum
membro
família
(incluindo
participa
atualmente
em um
maisprogramas
dos seguintes
programas
assistência:
ou FDPIR?
PASSO Algum
membro
da da
família
(incluindo
você)você)
participa
atualmente
em um ou mais
dos ou
seguintes
de assistência:
SNAP, de
TANF
ou FDPIR? SNAP,
MarqueTANF
um: Sim
/ Não
Escreva o número DA AGÊNCIA, e vá para o passo 4 (não complete o 3º. passo)

Não forneça o número do cartão do EBT, pois não será aceito
A carta confirmando a aprovação do SNAP poderá ser solicitada.

Número da Agência:

3o. PASSO Informe a renda de TODOS os membros da família (pule esta etapa se você respondeu "Sim" para o 2º PASSO
Analise os gráficos intitulados "Fontes de renda" para obter mais informações. O gráfico de "Fontes de renda para crianças" ajudará com a seção de rendimento
da criança. O gráfico de "Fontes de renda para adultos" irá ajudá-lo com a seção de todos os membros adultos do agregado familiar

A. Renda da Criança

Frequencia

Renda da Criança

Semanal

Mensal

   

$

Às vezes as crianças da família possuem renda. Por favor, inclua a renda TOTAL recebida por todos os membros da família listada no 1o. Passo.

Cada 2 Semanas 2x por Mês

B. Todos os adultos que são membros da casa (incluindo você)
Liste todos os membros da casa que não estão no 1o. PASSO (incluindo você) mesmo que eles não tenham renda. Para cada membro da família listado, se eles possuem renda, informe a renda total de cada fonte apenas em dólar. Se eles não têm nenhuma fonte de
renda, escreva "0". Se você digitar '0' ou deixar os campos em branco, você está assegurando (prometendo) que não há renda para rela tar.
Assistência Pública /Apoio à Criança/Pensão Alimentícia
Pensões / Aposentadoria / Todos os outros rendimentos
Nome dos Adultos na Família (Primeiro e Último)

Rendimentos do Trabalho

Cada 2 Semanas

2x por Mês

Mensal

Semanal

Últimos quatro dígitos do número do seguro social do
recebedor da principal fonte de renda da família

Total:Membros da Família
(Crianças e Adultos)

4o. PASSO

Semanal

Cada 2 Semanas 2x por Mês

Semanal

Mensal

XXX-XX-

Cada 2 Semanas 2x por Mês

Marque se não houver SS

Informação de Contato e Assinatura do adulto Envie o Formulário preenchido para: Food Service Department, 115 A Street, Framingham, MA 01701

“Eu asseguro (prometo) que todas as informações desta aplicação são verdadeiras e todas as rendas foram informadas. Eu entendo que estas informações são fornecidas em conexão com o recebimento de recursos federais e que os funcionários da escola podem averiguar (verificar) as informações.
Estou ciente de que caso eu tenha fornecido informações falsas propositalmente, os meus filhos podem perder os benefícios alimentares e eu posso ser processado no âmbito das leis estaduais e federais em vigor.”

Endereço (se disponível)

Apt #

Nome em letra de forma do adulto que preencheu o formulário

Cidade

Assinatura do adulto

Estado

Código Postal

Telefone e Email (opcional)

Data de hoje

Error prone

Mensal

INSTRUCTIONS

Sources of Income
Fonte de Renda para Adultos

Fonte de Renda para a Criança
Fonte de Renda da Criança

Exemplo(s)

Rendimentos do trabalho

- A criança tem um trabalho de tempo integral ou
parcial, onde ganha um salário

- Rendimentos do Trabalho

- Seguro Social
- Pagamentos por deficiência
- Pensão

- A criança tem deficiência visual ou outra deficiência e

-Rendimento por pessoas fora da esfera familiar

- Um amigo ou membro da família dá dinheiro
regularmente à criança

- Rendimento de qualquer outra fonte

- A criança recebe rendimentos regulares de um fundo de
previdência privada, anuidade ou confiança

Assistência pública /pensão
alimentícia

- Salário, gorjetas, bônus
- Receitas líquidas de trabalho

- Benefícios de desemprego
- Compensação do trabalhador
autônomo (fazenda ou
Renda de segurança
negócios)
suplementar (SSI)
- Assistência financeira do Estado ou
Se você estiver nas forças armadas:
de governo local
- Pagamento básico e bonus em
- Pagamentos de pensão alimentícia
efetivo (NÃO inclua o
- Pensão
pagamento por combate, o
- Vantagens de veterano
FSSA ou subsídios de habitação
- Vantagens de greve
fora da base, alimentos e
vestuário

recebes benefícios do seguro social

- O pai é desabilitado ou falecido e seu filho recebe
benefícios do seguro social

Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document. GAD- 8/9/2016

OPCIONAL

Pensões / aposentadoria /
todos os outros rendimentos
- Seguro social (incluindo os
benefícios de aposentadoria e
antracose ferroviária)
- Previdência privada ou
benefícios de incapacidade
- Renda regular de fundos
fiduciários ou estates
- Anuidades
- Rendimentos de capitais
- Juros ganhos
- Renda de aluguel
- Pagamentos regulares em
dinheiro de fora da renda familiar

Identidades étnicas e raciais das crianças

Somos obrigados a pedir informações sobre raça e origem étnica de seus filhos. Esta informação é importante e
ajuda a ter certeza de que estamos servindo plenamente nossa comunidade. Esta seção é opcional e não afeta a
elegibilidade de seus filhos para as refeições gratuitas ou com preço reduzido.

 Hispânico ou Latino
Ethnicity
one):
 Não(check
Hispânico
ou Latino

De acordo com a lei federal de direitos civis e os regulamentos e políticas de direitos civis do Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA), esta instituição está proibida de discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, sexo
(incluindo identidade de gênero e orientação sexual), deficiência, idade, ou represália ou retaliação por atividade
anterior de direitos civis.
As informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do inglês. Pessoas com deficiência
que necessitam de meios alternativos de comunicação para obter informações sobre o programa (por exemplo,
Braille, letras grandes, fita de áudio, American Sign Language), devem entrar em contato com o estado ou agência
local responsável que administra o programa ou o Centro TARGET do USDA em (202) 720- 2600 (voz e TTY) ou entre
em contato com o USDA através do Federal Relay Service em (800) 877-8339.
Para registrar uma reclamação de discriminação de programa, o Reclamante deve preencher um Formulário AD3027, Formulário de Queixa de Discriminação de Programa do USDA, que pode ser obtido on-line em:
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-2817Fax2Mail.pdf, de qualquer escritório do USDA, ligando para (866) 632-9992 ou escrevendo uma carta endereçada
ao USDA.

 Indígena Americano ou Nativo do Alaska
Race
(check one or more):
 Asiático

 Havaiano Nativo ou de Outras Ilhas do Pacífico
 Branco

 Negro ou Afro Americano
A carta deve conter o nome, endereço, número de telefone do reclamante e uma descrição por escrito da suposta ação
discriminatória com detalhes suficientes para informar o Secretário Adjunto de Direitos Civis (ASCR) sobre a natureza e a data
de uma suposta violação de direitos civis. O formulário ou carta AD-3027 preenchido deve ser enviado ao USDA por:
1. correio:
Departamento de Agricultura dos EUA
Gabinete do Secretário Adjunto para os Direitos Civis
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410; ou
2. fax:
(833) 256-1665 ou (202) 690-7442; ou
3. e-mail:
program.intake@usda.gov
Esta instituição é um provedor de oportunidades iguais.

Para uso exclusive da Escola
2022-2023 Massachusetts Application for Free and Reduced Price School Meals
.

Total Income

Household Size

Eligibility:

Annual Income Conversion:

Only annualize income if there are multiple pay frequencies
How often?
Weekly

Bi-Weekly

2x Month

Monthl

Weekly
Every 2 Weeks
Twice A Month
Monthly

x 52
x 26
x 24
x 12

Free

Reduced

Categorical Eligibility
Denied

Annually


Determining Official’s Signature

Date
Conﬁrming Official’s Signature

Date

Verifying Official’s Signature

Date

