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المدرسية الوجبات برامج بخصوص األمور أولياء إلى رسالة  (ARABIC) 
الوصي / األمر ولي عزيزي : 

 
مدرس تقدم .ليتعلموا صحية وجبات يحتاجون االطفال  Spencerport Central School District تكاليف  دوالر؛  1.75 تكاليف اإلفطار .دراسي يوم  كل صحية وجبات  

نيويورك والية في الطالب سيتلقى ،  2019 يوليو 1 من اعتباًرا .مخفضة بأسعار وجبات أو مجانية وجبات على للحصول مؤهلين أطفالك يكون قد .دوالرات 3.00 الغداء  
مجانًا والغداء اإلفطار وجبتي مخفضة بأسعار  وجباتهم على الموافقة تمت الذين . 

 هل  أحتاج  إلى  ملء  طلب  لكل  طفل؟  ال  .أكمل  الطلب  لتقديم  طلب  للحصول  على  وجبات  مجانية  أو  مخفضة  السعر  .استخدم  استمارة  طلب  وجبات   .1
 .مدرسية  مجانية  ومخفضة  السعر  لجميع  الطالب  في  منزلك  .ال  يمكننا  الموافقة  على  طلب  غير  مكتمل  ،  لذا  تأكد  من  ملء  جميع  المعلومات  المطلوبة 
 .ANDREA ROMANO، 71 LYELL AVE.، SPENCERPORT، NY 14559 :أعد  الطلب  المكتمل  إلى 

 أو  برنامج  توزيع  الغذاء  على  ، SNAP من  يمكنه  الحصول  على  وجبات  مجانية؟  يمكن  لجميع  األطفال  في  األسر  التي  تحصل  على  إعانات  من   .2
 الحصول  على  وجبات  مجانية  بغض  النظر  عن  دخلك  .يتم  تمديد  األهلية  الفئوية  للحصول  على  مزايا  الوجبات  المجانية  ، TANF الحجوزات  الهندية  أو 
 لجميع  األطفال  في  األسرة  عندما  يسرد  التطبيق  رقم  حالة  برنامج  المساعدة  ألي  فرد  من  أفراد  األسرة  .أيًضا  ،  يمكن  ألطفالك  الحصول  على  وجبات 
 مجانية  إذا  كان  الدخل  اإلجمالي  ألسرتك  ضمن  الحدود  المجانية  الواردة  في  إرشادات  األهلية  للدخل  الفيدرالية  .قد  تكون  األسر  التي  لديها  أطفال  مؤهلة 
 بشكل  قاطع  من  خالل  التعيين  المؤهل  بشكل  قاطع  من  مصدر  آخر  ،  كما  هو  محدد  بموجب  القانون  ،  مؤهلة  للحصول  على  مزايا  مجانية  ويجب  عليها 
 .للحصول  على  المساعدة  في  تلقي  المزايا  SFA االتصال  بـ 

 هل يمكن  لرعاية األطفال الحصول على  وجبات مجانية؟ نعم ، األطفال بالتبني الذين يخضعون  للمسؤولية القانونية لوكالة  أو  محكمة رعاية بديلة  ، مؤهلون .3
 للحصول على وجبات مجانية .أي  طفل بالتبني في األسرة مؤهل للحصول على وجبات مجانية بغض النظر عن الدخل .يمكن أيًضا تضمين األطفال بالتبني كأحد 
 أفراد األسرة الحاضنة إذا  اختارت األسرة الحاضنة أيًضا التقدم بطلب للحصول على مزايا لألطفال اآلخرين .إن تضمين األطفال في  دور الحضانة كأفراد في
 األسرة قد يساعد األطفال  اآلخرين في األسرة على التأهل  للحصول على المزايا  .إذا لم يكن األطفال غير الحاضنين في  أسرة  حاضنة مؤهلين للحصول على مزايا
 وجبات مجانية أو مخفضة السعر ،  فسيظل الطفل بالتبني المؤهل يحصل على مزايا مجانية 

 هل  يمكن  لألطفال  عديمي  المنزل  ورونواي  والمهاجرين  الحصول  على  وجبات  مجانية؟  نعم  ،  األطفال  الذين  يستوفون  تعريف  المتشردين  أو  الهاربين . .4
 أو  المهاجرين  مؤهلون  للحصول  على  وجبات  مجانية  .إذا  لم  يتم  إخبارك  بأن  أطفالك  سيحصلون  على  وجبات  مجانية  ،  فيرجى  االتصال  أو  إرسال  بريد 
 إلكتروني  ،  أو  االتصال  بالمشردين  أو  منسق  المهاجرين  ،  السيد  تيموثي  أوكونور  ،  585-349-5151 أو 
TOCONNOR@SPENCERPORTSCHOOLS.ORG  لمعرفة  ما  إذا  كانوا  مؤهلين . 

 من يمكنه الحصول على وجبات بأسعار  مخفضة؟  قد تتم الموافقة  على أطفالك على أنهم  سعر مخفض مؤهل إذا كان دخل  أسرتك ضمن  حدود  السعر المخفض  .5
 في مخطط دخل األهلية الفيدرالي ،  الموضح في هذه الرسالة .اعتباًرا من 1 يوليو 2019 ،  سيتلقى الطالب في والية نيويورك الذين تمت الموافقة على وجباتهم 
 بأسعار مخفضة وجبتي اإلفطار والغداء 

 هل يجب  عليّ  ملء طلب  إذا  تلقيت خطاًبا في  هذه السنة المدرسية يقول إن أطفالي قد تمت الموافقة عليهم للحصول  على وجبات مجانية؟ يرجى  قراءة الرسالة  .6
 .التي تلقيتها بعناية واتباع التعليمات .اتصل بالمدرسة على 585-349-5190 إذا كانت لديك أسئلة

 تمت الموافقة على طلب طفلي العام الماضي .هل أحتاج إلى ملء جهاز آخر؟ نعم .طلب طفلك مناسب فقط لتلك السنة الدراسية ولغاية أول 30 يوم عمل من هذا  .7
 .العام الدراسي .يجب عليك إرسال طلب جديد ما لم تخبرك المدرسة أن طفلك مؤهل للعام الدراسي الجديد

 مؤهلين للحصول على وجبات مجانية WIC هل يمكن لطفلي )رين (الحصول على  وجبات مجانية؟ قد يكون األطفال في األسر المشاركة في .WIC أحصل على .8
 .أو مخفضة السعر .يرجى ملء طلب الوجبة المجانية  /المخفضة

 .هل  سيتم  التحقق  من  المعلومات  التي  أقدمها؟  نعم  ،  وقد  نطلب  منك  أيًضا  إرسال  إثبات  مكتوب   .9
 إذا لم أكن مؤهالً  اآلن ،  فهل يمكنني التقدم الحقًا؟ نعم ،  يمكنك التقديم في أي  وقت خالل العام الدراسي .على سبيل المثال  ،  قد  يصبح األطفال  الذين يصبح أحد  .10

 .الوالدين أو الوصي عاطالً  عن العمل مؤهلين للحصول على وجبات مجانية ومخفضة السعر إذا انخفض دخل األسرة إلى ما دون حد الدخل
 ماذا  لو  لم  أوافق  على  قرار  المدرسة  بشأن  طلبي؟  يجب  عليك  التحدث  مع  المسؤولين  في  المدرسة  .يمكنك  أيًضا  طلب  جلسة  استماع  عن  طريق  االتصال  .11

 .JSALZBERG@SPENCERPORTSCHOOLS.ORG أو  الكتابة  إلى  :السيد  جوناثان  سالتزبيرج  ،  585-349-5122 أو 
 هل  يمكنني  التقدم  بطلب  إذا  كان  أحد  أفراد  عائلتي  ليس  مواطنًا  أمريكيًا؟  نعم  .ال  يتعين  عليك  أنت  أو  طفلك  )أطفالك  (أن  تكونوا  من  مواطني  الواليات  .12

 .المتحدة  للتأهل  للحصول  على  وجبات  مجانية  أو  مخفضة  السعر 
 من  الذي  يجب  عليّ  تضمينه  كأعضاء  في  عائلتي؟  يجب  عليك  تضمين  جميع  األشخاص  الذين  يعيشون  في  أسرتك  ،  سواء  كانوا  أقارب  أم  ال  )مثل  األجداد  .13

 أو  األقارب  أو  األصدقاء  (الذين  يتشاركون  الدخل  والمصروفات  .يجب  أن  تشمل  نفسك  وجميع  األطفال  الذين  يعيشون  معك  .إذا  كنت  تعيش  مع  أشخاص 
 آخرين  مستقلين  اقتصاديًا  )على  سبيل  المثال  ،  األشخاص  الذين  ال  تدعمهم  ،  والذين  ال  يشاركونك  الدخل  معك  أو  مع  أطفالك  ،  والذين  يدفعون  حصة 
 .نسبية  من  النفقات  (،  فال  تقم  بتضمينهم 

 ماذا  لو  لم  يكن  الدخل  هو  نفسه  دائًما؟  ضع  قائمة  بالمبلغ  الذي  تحصل  عليه  عادة  .على  سبيل  المثال  ،  إذا  كنت  تجني  عادةً  1000 دوالر  شهريًا  ،  لكنك  .14
 فاتتك  بعض  األعمال  الشهر  الماضي  وحققت  900 دوالر  فقط  ،  فاختر  أنك  ربحت  1000 دوالر  شهريًا  .إذا  كنت  تحصل  عادةً  على  ساعات  عمل  إضافية 
 ، فقم  بتضمينه  ،  ولكن  ال  تقم  بتضمينه  إذا  كنت  تعمل  فقط  لساعات  إضافية  في  بعض  األحيان  .إذا  فقدت  وظيفتك  أو  قلصت  ساعات  عملك  أو  راتبك  ،
 .فاستخدم  دخلك  الحالي 

 نحن  في  الجيش  .هل  ندرج  بدل  السكن  لدينا  كدخل؟  إذا  كنت  تحصل  على  بدل  سكن  خارج  القاعدة  ،  فيجب  إدراجه  كدخل  .ومع  ذلك  ،  إذا  كان  مسكنك  .15
 .جزًءا  من  مبادرة  خصخصة  اإلسكان  العسكري  ،  فال  تقم  بتضمين  بدل  السكن  الخاص  بك  كدخل 

يتم  ولم انتشارها بسبب األساسي أجرها إلى باإلضافة القتال أجر استالم تم إذا ،  ال كدخل؟ القتالية مدفوعاتها احتساب يتم هل .قتالية منطقة إلى زوجتي نقل تم  .16  
المعلومات من لمزيد مدرستك مع تواصل .كدخل القتال أجر احتساب يتم فلن ،  نشرها قبل استالمه . 

على  للحصول  التقدم  كيفية  لمعرفة  عليها؟  نطبق  قد  أخرى  برامج  توجد  هل  .المساعدة  من  المزيد  إلى  بحاجة  أسرتي  .17  SNAP  المساعدة  مزايا  أو  
1-800-342-3009 بالرقم  اتصل  أو  المحلي  المساعدة  بمكتب  اتصل  ،  األخرى  . 
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الدخل  أهلية إرشادات 2022-2023  
 

 مخطط دخل أهلية مخفض للسعر 
 

 المجموع 
األسرة  حجم  

شهريا مرتين شهريا سنوي  أسبوعين  كل   أسبوعي  

1  $ 25,142   $ 2,096   $ 1,048  $ 967  $ 484 
2  $ 33,874   $ 2,823   $ 1,412   $ 1,303   $ 652  
3  $ 42,606   $ 3,551   $ 1,776   $ 1,639   $ 820 
4  $ 51,338   $ 4,279   $ 2,140   $ 1,975   $ 988  
5  $ 60,070  $ 5,006   $ 2,503  $ 2,311   $ 1,156 
6  $ 68,802   $ 5,734   $ 2,867   $ 2,647   $ 1,324 
7  $ 77,534   $ 6,462  $ 3,231   $ 2,983   $ 1,492  
8  $ 86,266   $ 7,189   $ 3,595   $ 3,318  $ 1,659  

إضافي  شخص كل يضيف *   $ 8,732  $ 728  $ 364  $ 336  $ 168 
 
 

الطلب في المدرج المخصص المكتب  إلى وأعده بأسرتك الخاصة اإلرشادات باتباع واحًدا طلبًا بعناية أكمل  ،  ألطفالك مخفضة  بأسعار  أو  مجانية وجبات  على للحصول  :التقديم كيفية . 
اآلن تلقيت إذا  SNAP ، المحتاجة لألسر المؤقتة المساعدة  (TANF) الهندية الحجوزات على  الغذاء توزيع برنامج في شاركت أو أطفال ألي  (FDPIR) ، الطلب يتضمن أن فيجب  

حالة ورقم ،  األطفال أسماء  SNAP أو TANF أو FDPIR حالة رقم بإدراج  تقم  لم إذا  .التطبيق نفس في األطفال جميع  إدراج يجب .البالغين األسرة أفراد أحد  توقيع .لألسرة  SNAP 
يجب  .يأتي أين ومن تلقيه مرات وعدد األسرة أفراد من فرد كل دخل ومقدار األسرة في فرد كل أسماء الطلب يتضمن أن فيجب ،  األسرة أفراد  من فرد ألي FDPIR أو TANF أو  

رقم البالغ الشخص  لدى يكن لم إذا المربع في  عالمة ضع  أو البالغ الشخص  لذلك االجتماعي الضمان رقم من األخيرة  األربعة واألرقام  البالغين األسرة أفراد  أحد توقيع  تتضمن أن  
اتصل  .التعليمات وفي الطلب في موضح هو كما ،  الكاملة األهلية معلومات تقديم يتم لم ما ومخفضة مجانية  سعرية مزايا على للحصول طلب على الموافقة يمكن ال .اجتماعي ضمان  

في حالتك  رقم على للحصول المحلية االجتماعية الخدمات  بإدارة  SNAP  أو TANF قبل من األسرة إخطار تم إذا طلب أي تقديم يلزم ال .الطلب من الدخل جزء أكمل أو  SFA  أن 
بالمدرسة االتصال األسرة على فيجب  ،  مباشرة شهادة على حصلوا قد أطفالهم كان إذا مما متأكدة األسرة تكن لم إذا .مباشر بشكل اعتمادهم تم قد أطفالهم . 

 
تحديد  يتم حتى أو) الجديد الدراسي العام في تشغيل يوم 30 وحتى بأكمله  الدراسي للعام المفعول سارية الطلب تقديم وقت في عليها الموافقة تمت التي الفوائد :التغييرات عن اإلبالغ  

برنامج تتلقى تعد لم إذا أو ،  األسرة  حجم انخفاض أو الدخل بزيادة المتعلقة التغييرات عن اإلبالغ إلى بحاجة تعد  لم .(أوالً  يأتي أيهما ،  الجديدة األهلية  SNAP. 
 

صندوق بموجب الرعاية لهذه المتكبدة التكاليف سداد أو األطفال لرعاية كدفعة استالمه تم مبلغ أي أو ،  مرتبة أو مقدمة لألطفال رعاية أي قيمة اعتبار ينبغي ال :الدخل استثناءات  
الطفل رعاية تنمية  (Block Grant) البرنامج لهذا كدخل  . 

 
مجانًا والغداء اإلفطار وجبات مخفضة بأسعار وجباتهم على الموافقة تمت الذين نيويورك والية في الطالب سيتلقى ،  2019 يوليو 1 من بدًءا :مخفض بسعر المؤهلون الطالب . 

 
اإلعاقة  أو السن أو القومي األصل أو اللون أو الجنس أو العرق بسبب طفل أي ضد التمييز يتم لن ،  األطفال تغذية برامج تشغيل في  

 
تم .الغذائي نظامهم يقيد قد مما اإلعاقة ذوي لألطفال إضافية رسوم بدون وجبات تقديم والمؤسسات المدارس من الفيدرالية اللوائح تتطلب :اإلعاقة ذوي لألطفال الوجبات خدمة  

7 في المعاق الطالب تعريف CFR اليدوية المهام وأداء ، بالنفس االهتمام مثل وظائف :الحصر ال المثال سبيل على الرئيسية الحياة أنشطة تشمل .الضعف هذا  مثل .ب 15 الجزء  ، 
عليك يجب .والعمل التواصل ،  والتفكير ،  والتركيز ،  والقراءة ،  والتعلم ،  والتنفس ،  والتحدث ،  واالنحناء ،  والرفع ،  والوقوف ،  والمشي ،  والنوم ،  واألكل ،  والسمع ،  والرؤية  

فيرجى ،  إعاقة بسبب بدائل إلى يحتاج طفلك أن تعتقد كنت إذا .الدولة من مرخص صحية رعاية أخصائي من طبي ببيان المدرسة وتزويد المدرسة من الوجبة على تعديالت طلب  
الطبي البيان عليها يحتوي أن يجب محددة معلومات توجد حيث ،  المعلومات من مزيد على للحصول بنا االتصال . 

 
برامج تنفيذ أو  بإدارة مباشرة المرتبطين لألشخاص ، الوصي / األمر ولي موافقة دون ، األهلية وحالة الطالب أسماء عن اإلفراج على األمريكية الزراعة وزارة وافقت  :السرية  

التعليمي للتقدم الوطني والتقييم األول الباب مثل الفيدرالية  التعليم   ( NAEP) ، للمدارس األموال تخصيص مثل مجاالت لتحديد تستخدم  األمريكية التعليم لوزارة تابعة  برامج وهي  ، 
الحكومية  التعليم برامج أو الحكومية الصحة برامج إلى المعلومات عن اإلفصاح يًضاأ يمكن .التعليمي التقدم وتقييم ،  المدرسة حضور لمنطقة واالقتصادية االجتماعية الحالة وتقييم  
لبرنامج المشابهة المحلية  أو الفيدرالية الحكومية التغذية وبرامج ،  البرنامج المحلية أو الحكومية التعليم وكالة تدير أن شريطة ،  المحلية التعليم وكالة أو الوالية وكالة تديرها التي  

إنفاذ أو  بإدارة مباشرة المرتبطين األشخاص إلى والمخفض المجاني  السعر تطبيق  في الواردة  المعلومات جميع عن اإلفصاح يتم قد  ، ذلك إلى  باإلضافة  .الوطني المدرسي الغداء   
المدرسي للغذاء الوطني القانون بموجب بها المصرح البرامج  (NSLA) الطفل تغذية قانون أو  (CNA)  وبرنامج  ،  المدرسي والفطور الوطنية المدرسي الغداء برامج ذلك في بما ؛  

واألطفال للرضع الخاصة  التكميلية التغذية وبرنامج ، الصيفي  الطعام خدمات وبرنامج ، والبالغين  األطفال لرعاية  الغذاء  وبرنامج ، الخاص  الحليب  (WIC) العام  المالي المراقب ؛  
القومي األمن قانون بموجب للبرامج المزعوم االنتهاك في يحققون الذين المحليين أو للوالية التابعين أو الفيدراليين القانون إنفاذ وموظفي ،  التدقيق ألغراض المتحدة للواليات  

الوطنية األنباء وكالة أو األمريكي . 
 
 إعادة التقديم :يمكنك التقدم للحصول على المزايا في أي وقت خالل العام الدراسي .أيًضا ،  إذا لم تكن مؤهالً  اآلن ،  ولكن خالل العام الدراسي أصبحت عاطالً  عن العمل ،  أو لديك

الوقت ذلك في طلب  وإكمال طلب يمكنك ،  األسرة حجم في زيادة أو ،  األسرة دخل في انخفاض . 
 

قبل من تحديًدا بها المصرح غير األهلية معلومات عن الكشف يتطلب  NSLA رفضه أو طلبك على الموافقة تتم عندما سنخبرك .الوصي / الوالد من مكتوبًا موافقة بيان .  
 
   ،بإخالص             

الغذاء  خدمات مدير ،  مينر غاري  
         



 

3 
 

عادل غير بشكل عوملت قد أنك تعتقد كنت إذا فعله عليك يجب ما هذا يوضح :التمييز عدم بيان . 

األمريكية الزراعة لوزارة التابعة المدنية الحقوق وسياسات ولوائح الفيدرالية المدنية الحقوق لقانون وفقًا  (USDA) ، واللون العرق أساس على التمييز المؤسسة هذه على يُحظر  
المدنية الحقوق مجال في سابق نشاط من االنتقام أو االنتقام أو ،  العمر ،  واإلعاقة (الجنسي والتوجه الجنسية الهوية ذلك في بما) والجنس القومي واألصل . 

على) البرنامج معلومات على للحصول بديلة اتصال وسائل إلى يحتاجون الذين اإلعاقة ذوي األشخاص على يجب .اإلنجليزية غير أخرى بلغات البرنامج معلومات توفير يتم قد  
مركز أو البرنامج تدير التي المسؤولة المحلية الوكالة أو بالوالية االتصال (األمريكية اإلشارة لغة ،  صوتي شريط ،  كبير بخط ،  برايل ،  المثال سبيل  TARGET لوزارة التابع  

2600 -720 (202) على األمريكية الزراعة  ( و صوت  TTY) 8339-877 (800) على الفيدرالية الترحيل خدمة خالل من األمريكية الزراعة بوزارة اتصل أو . 

نموذج إكمال المشتكي على يجب ، البرنامج في التمييز بشأن شكوى لتقديم  AD-3027 ، عليه الحصول يمكن والذي األمريكية الزراعة وزارة لبرنامج التمييز شكوى نموذج  
على اإلنترنت عبر : https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR ٪ 20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf ، 

أن يجب .األمريكية الزراعة وزارة إلى موجه خطاب كتابة طريق عن أو ،  9992-632 (866) بالرقم االتصال طريق عن ،  األمريكية الزراعة لوزارة تابع مكتب أي من  
المدنية الحقوق وزير مساعد إلبالغ كافية بتفاصيل المزعوم التمييزي لإلجراء مكتوبًا ووصفًا هاتفه ورقم وعنوانه الشكوى مقدم اسم على الرسالة تحتوي  (ASCR) طبيعة عن  

خطاب أو نموذج تقديم يجب .المدنية للحقوق المزعوم االنتهاك وتاريخ  AD-3027 طريق عن األمريكية الزراعة وزارة ىإل المكتمل : 

 :البريد  .1
األمريكية  الزراعة وزارة  

المدنية  للحقوق السكرتير مساعد مكتب  
غرب  جنوب ،  االستقالل شارع 1400  

أو  ؛  9410-20250 العاصمة واشنطن  
 :الفاكس .2

(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 
اإللكتروني البريد .3 : 

program.intake@usda.gov 

  

الفرص تكافؤ مزود هي المؤسسة هذه . 



 

 

App # ______________               F _____R _____D_____ 
                             

 طلب الحصول على وجبات مدرسية / حليب مجانية ومخفضة السعر 2022-2023

الموجودة على الظهر ، واستكمل نموذًجا واحًدا ألسرتك ، ثم وقع اسمك وأعده إلى العنوان المذكور أدناه. اتصل علىللتقدم بطلب للحصول على وجبات مجانية ومخفضة السعر ألطفالك ، اقرأ التعليمات   
 .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. قد يتم سرد أسماء إضافية في ورقة منفصلة 585-349-5190
 
 دائرة مدارس سبنسربورت المركزية  :قم بإعادة الطلبات المكتملة إلى
 عناية: أندريا رومانو                                              

 اليل افي  71 
14559سبنسربورت ، نيويورك   

    

 :ضع قائمة بجميع األطفال في أسرتك الذين يذهبون إلى المدرسة .1

 معلم الصف المدرسة أسم الطالب
 

 فوستر تشايلد 
 ، مهاجر بال مأوى

 هارب

     
     
     
     
     
     

 
 :SNAP / TANF / FDPIR مزايا  .2
، ووقع على الطلب 4هنا. انتقل إلى الجزء  CASE فقم بإدراج اسمه ورقم ، FDPIR أو  TANF أو  SNAP إذا كان أي شخص في منزلك يتلقى مزايا . 
 

قضية  ______________________________________:اسم  #: __________________________________ 
 

) 2اإلبالغ عن كل الدخل لجميع أفراد األسرة (تخط هذه الخطوة إذا أجبت بـ "نعم" إلى الخطوة   .3  
 
 .جميع أفراد األسرة (بما فيهم أنت وجميع األطفال الذين لديهم دخل)

الدخل لكل مصدر بالدوالر الكامل فقط(بما فيهم أنت) حتى لو لم يحصلوا على دخل. لكل فرد من أفراد األسرة ُمدرج في القائمة ، إذا حصل على دخل ، فقم باإلبالغ عن إجمالي   1ألسرة غير المدرجين في الخطوة  اذكر جميع أفراد ا . 
و تركت أي حقول فارغة ، فأنت تقر (واعًدا) بعدم وجود دخل لإلبالغ عنه" أ0". إذا أدخلت "0إذا لم يحصلوا على دخل من أي مصدر آخر ، اكتب " . 

 أرباح العمل  اسم فرد األسرة 
 قبل الخصومات
 المبلغ / كم مرة 

 إعالة الطفل ، النفقة 
 
 المبلغ / كم مرة 

 المعاشات والتقاعد 
 المدفوعات
 المبلغ / كم مرة 

 دخل آخر ، ضمان اجتماعي 
 المبلغ / كم مرة 

 ال دخل 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ 
 

  ______إجمالي أفراد األسرة (األطفال والكبار)
      __   __   __   __ -XXX-XX  :آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي *        
 

، يجب على أحد أفراد األسرة البالغين تقديم آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي 3عند إكمال القسم  *  (SS #)  على "ليس لدي مربعأو وضع عالمة  SS #" قبل الموافقة على الطلب.
 

 .التوقيع: يجب على أحد أفراد األسرة البالغين التوقيع على هذا الطلب قبل الموافقة عليه   .4
ا حتى تحصل المدرسة على تمويل اتحادي ؛ قد يتحقق مسؤولو المدرسة من المعلومات وإذا قدمتأشهد (أتعهد) بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وأنه تم اإلبالغ عن جميع الدخل. أفهم أن المعلومات يتم تقديمه  

 .معلومات خاطئة عن قصد ، فقد تتم مقاضاتي بموجب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية المعمول بها ، وقد يفقد أطفالي مزايا الوجبات
تاريخ   ___________________________________________________ :التوقيع : ___________________   

 ________________________________________________ :عنوان البريد االلكترونى 
عنوان المنزل _________________________ :هاتف عمل _________________ :هاتف المنزل : ____________________________________________ 

 
 .العرق والعرق اختياري ؛ الرد على هذا القسم ال يؤثر على أهلية أطفالك لوجبات مجانية أو مخفضة السعر .5

 ال ابيض أو التيني   هسبانيون أو التينيون    :ِعرق
أكثر)السباق (حدد واحًدا أو   : الهنود األمريكيون أو سكان أالسكا األصليين  آسيا  أسود أو أمريكي من أصل أفريقي  مواطن هاواي أو جزيرة أخرى من جزر المحيط الهادئ   أبيض 
 

 
 

لالستخدام في المدارس فقط -ال تكتب أسفل هذا السطر   
Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application) 

Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12 
 

          SNAP/TANF/Foster 
 Income Household:  Total Household Income/How Often:  _________________/________________      Household Size: _________________ 
 Free Meals                     Reduced Price Meals                   Denied/Paid               
Signature of Reviewing Official________________________________________________________ Date Notice Sent: ________________ 

 SS # ليس لدي



 

 

التطبيق  تعليمات  

في  حاضن طفل  لديك كان  إذا .رومانو أندريا إلى وأعده الطلب على وقّع .أدناه اإلرشادات باستخدام لمنزلك  فقط  واحًدا طلبًا أكمل ،  مخفض بسعر مجانية وجبات على للحصول للتقدم  
القيام  عدم يؤدي قد .المعلومات جميع توفير من تأكد .5190-349 (585) :مساعدة إلى بحاجة كنت إذا  بالمدرسة اتصل .منفصل لتطبيق حاجة هناك ليس .طلبك في تضمينه فيمكنك ، منزلك  

طلبك على الموافقة في  الضروري غير التأخير  أو لطفلك المزايا رفض إلى بذلك . 

ألسرت واحد طلب  من أكثر تمأل ال .الطالب  معلومات استكمال األسرة أفراد جميع على يجب 1 الجزء  PART 1. 
واحد طلب في لهم تقدم الذين ، بالتبني األطفال ذلك في بما ، األطفال أسماء بطباعة قم (1) . 
والمدرسة الصف قائمة  (2) . 
بالمشردين الخاص الوصف مع يتوافق طفل أي أن تعتقد كنت إذا أو ، منزلك في يعيش حاضن طفل إلى لإلشارة المربع في عالمة ضع (3)  ، 
(األهلية هذه المدرسة موظفو سيؤكد) هارب ، مهاجر         . 

على األسرة حصول يكتمل أن يجب 2 الجزء  SNAP أو TANF  أو FDPIR 4 الجزء وتوقيع 2 الجزء على .  
حالة رقم بإدراج قم (1)  SNAP أو TANF أو FDPIR (الهندية الحجوزات على الغذاء توزيع برنامج) منزلك  في يعيش شخص ألي . 
بك الخاصة المخصصات خطاب في موجود الحالة  رقم  (2) .  
4 الجزء  في  الطلب على البالغين األسرة أفراد أحد يوقع أن يجب (3) .  

حالة  رقم بإدراج قمت إذا الدخل أو األسرة أفراد أسماء بإدراج تقم ال .3 الجزء تخطي  SNAP رقم أو  TANF أو FDPIR. 
 

4 الجزء وجميع األجزاء هذه إكمال اآلخرين األسرة أفراد جميع على يجب 3 الجزء . 
األشخاص  من وغيرهم ، وأجدادك ، وزوجك  ، اآلخرين األطفال وجميع ، لهم تقدم الذين واألطفال ، نفسك بتضمين قم .ال أم  دخل على حصلوا سواء ، أسرتك أفراد جميع أسماء اكتب (1)  

أكبر مساحة إلى بحاجة كنت إذا أخرى ورق قطعة استخدم .منزلك في المرتبطين وغير المرتبطين . 
التقاعدية والمعاشات ، االجتماعية والرعاية  ، األرباح مثل ، مصدره وبيان ، آخر  شيء أي أو الضرائب خصم قبل ، األسرة أفراد من فرد كل يتلقاه  الذي الحالي الدخل مقدار اكتب (2)  

2 ، (أسبوعين  كل) أسبوعين كل ، أسبوعيًا :هذا الدخل مبلغ استالم مرات عدد حدد .الشخص لذلك  المعتاد الدخل فاكتب ، المعتاد من أقل أو  أكثر الحالي  الدخل كان  إذا  .اآلخر والدخل  
المتكبدة التكاليف سداد أو الطفل لرعاية  كدفعة  استالمه تم مبلغ أي  أو ، مرتبة أو مقدمة لألطفال  رعاية أي قيمة اعتبار ينبغي ال .المربع حدد ، دخل هناك يكن لم إذا .شهريًا ، شهريًا ×  

و ، ونمائه الطفل رعاية منحة بموجب الرعاية لهذه  TANF البرنامج لهذا كدخل للخطر  المعرضة الطفل رعاية وبرامج . 
والجزء  األول الجزء في المدرجين األعضاء يعكس أن ويجب األسرة في واألطفال  البالغين جميع الرقم هذا يشمل أن  يجب .المقدم المربع في األسرة ألفراد اإلجمالي العدد أدخل (3) (3)  

 .الثالث
ضمان  رقم البالغ الشخص لدى يكن لم إذا .3 الجزء إكمال تم إذا 4 الجزء على يوقع الذي البالغ للشخص االجتماعي الضمان رقم من فقط أرقام أربعة آخر الطلب يتضمن أن يجب  (4)  

رقم بإدراج قمت إذا .المربع فحدد ، اجتماعي  SNAP أو TANF أو FDPIR ، االجتماعي  الضمان رقم إلى حاجة هناك تكون فلن  
4 الجزء في  الطلب على البالغين األسرة أفراد أحد يوقع أن يجب . (5) . 
 

برنامج مثل مزايا على للحصول مؤهالً  طفلك يكون قد :األخرى الفوائد  Medicaid لألطفال الصحي التأمين برنامج أو  (CHIP). مسؤولو يحتاج ، ال أم مؤهالً  طفلك كان إذا ما لتحديد  
الموافقة  وبيان اإلفصاح خطاب إلى الرجوع يرجى .معلومات أي عن الكشف يتم أن  قبل الكتابية موافقتك مطلوب .المخفض والسعر المجانية الوجبة تطبيق  من معلومات إلى البرنامج  

األخرى المزايا حول معلومات على للحصول المرفقين . 

المعلومات  بيان استخدام  
المعلومات  جميع تقدم لم إذا ولكن ، المعلومات تقديم عليك يتعين ال .الطلب هذا في  الواردة  المعلومات المدرسي للغداء الوطني راسل .ب ريتشارد قانون يتطلب :المعلومات استخدام بيان  

األساسي  الراتب لكسب االجتماعي الضمان  رقم من  األخيرة األربعة األرقام تضمين عليك يجب  .السعر  مخفضة  أو مجانية وجبات على طفلك  حصول على الموافقة يمكننا فال ، المطلوبة  
الغذائية المساعدة برنامج حالة رقم إدراج عند أو حاضن طفل عن نيابة التقدم عند مطلوب غير االجتماعي الضمان رقم .الطلب على بالتوقيع يقوم األسرة أفراد من آخر بالغ  فرد أي أو  

المحتاجة  لألسر المؤقتة المساعدة برنامج أو (SNAP) التكميلية  (TANF) الهندية الحجوزات على الغذاء توزيع برنامج أو  (FDPIR) معّرف  أو  FDPIR أن  إلى  تشير عندما أو لطفلك آخر  
وإنفاذ  وإلدارة ، مخفضة أم مجانية وجبات على للحصول مؤهالً  طفلك كان إذا ما لتحديد معلوماتك سنستخدم .اجتماعي ضمان رقم لديه ليس الطلب على الموقع البالغين األسرة أفراد أحد  

والفطور  الغداء برامج . 
لمساعدتهم  القانون إنفاذ ومسؤولي البرامج مراجعات  ومراجعي لبرامجهم الفوائد  تحديد أو تمويل أو تقييم في لمساعدتهم والتغذية والصحة التعليم برامج مع أهليتك معلومات نشارك قد  

البرنامج قواعد انتهاكات في النظر على . 
 

التمييز  شكاوى  

األمريكية الزراعة لوزارة التابعة المدنية الحقوق وسياسات ولوائح الفيدرالية المدنية  الحقوق لقانون وفقًا  (USDA) ، الهوية  ذلك في  بما) والجنس القومي واألصل واللون العرق  أساس على  التمييز المؤسسة هذه على يُحظر  
المدنية الحقوق  مجال في  سابق نشاط  من  االنتقام أو االنتقام أو  ، العمر ،  واإلعاقة (الجنسي والتوجه الجنسية . 

شريط  ، كبير بخط ، برايل ، المثال سبيل على ) البرنامج  معلومات على للحصول بديلة اتصال وسائل إلى  يحتاجون الذين اإلعاقة ذوي األشخاص على يجب .اإلنجليزية  غير أخرى بلغات البرنامج معلومات توفير يتم قد  
مركز أو البرنامج تدير التي  المسؤولة المحلية  الوكالة أو بالوالية  االتصال (األمريكية اإلشارة لغة ،  صوتي  TARGET 2600 -720 (202) على األمريكية الزراعة لوزارة التابع  ( و صوت  TTY) الزراعة بوزارة اتصل أو  

8339-877 (800) على الفيدرالية الترحيل خدمة خالل من  األمريكية . 

نموذج إكمال المشتكي على يجب ، البرنامج في التمييز  بشأن  شكوى لتقديم  AD-3027 ، على  اإلنترنت عبر  عليه  الحصول يمكن والذي  األمريكية  الزراعة وزارة لبرنامج التمييز شكوى نموذج : 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR ٪ 20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf ، طريق عن  ،  األمريكية  الزراعة لوزارة تابع مكتب أي  من  

بتفاصيل  المزعوم التمييزي لإلجراء مكتوبًا ووصفًا  هاتفه  ورقم وعنوانه الشكوى مقدم اسم على  الرسالة  تحتوي  أن يجب .األمريكية الزراعة وزارة إلى  موجه خطاب  كتابة  طريق عن  أو  ، 9992-632 (866) بالرقم االتصال  
المدنية الحقوق وزير  مساعد إلبالغ  كافية  (ASCR) خطاب أو  نموذج تقديم يجب  .المدنية  للحقوق  المزعوم االنتهاك وتاريخ  طبيعة  عن  AD-3027 طريق عن  األمريكية الزراعة وزارة إلى المكتمل : 

mail: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; or 

أو ؛  7442-690 (202) أو 1665-256 (833) :الفاكس  

 program.intake@usda.gov:بريد 

الفرص تكافؤ مزود هي المؤسسة هذه .



 

 
 

مخفض  بسعر الوجبة لتطبيق مجانية وقائع صحيفة  

المفيدة التلميحات لهذه بعناية االنتباه يرجى ، الطلب استمارة ملء عند . 
 

 يجب أن يكون  هذا هو رقم  الحالة الصحيح الكامل  الذي قدمته لك الوكالة بما في ذلك جميع األرقام والحروف ، على  :SNAP / TANF / FDPIR رقم حالة
المثال  سبيل  ، E123456 ، حالتك  رقم على للحصول المحلية االجتماعية الخدمات إدارة من تلقيته خطاب إلى ارجع .مقاطعتك في مستخدمة مجموعة أي أو  

رقمك على للحصول بهم االتصال أو . 
 
 فوستر تشايلد: قد  يتم  إدراج الطفل الذي يعيش مع عائلة ولكنه  يخضع للرعاية القانونية لوكالة الرعاية االجتماعية أو المحكمة في طلب  عائلتك .اذكر دخل 

الشخصي اإلنفاق مخصصات مثل ، للطفل الشخصي لالستخدام تحديدها تم والتي الوكالة  تقدمها التي األموال فقط هذا يشمل ."الشخصي لالستخدام" الطفل  ، 
الحاضن للطفل دخالً  والعالجية  الطبية واالحتياجات والرعاية والغذاء للسكن المقدمة األموال تعتبر ال  .الوظيفة من أو ، عائلتها / أسرته تتلقاها التي األموال أو . 

شخصي استخدام دخل للطفل يكن لم إذا "0" اكتب . 
 
 .أُسَرة: مجموعة من األشخاص المرتبطين أو غير المرتبطين الذين يعيشون في منزل واحد ويتشاركون الدخل والمصروفات
 
 .أفراد األسرة البالغين: جميع األشخاص المرتبطين وغير المرتبطين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاًما أو أكبر والذين يعيشون في منزلك
 
ً  ويكون وحدة اقتصادية   /منزل منفصل عندما ال يتم تقاسم أرباحه ونفقاته من قبل األسرة  /األسرة المعيشية .تتميز  مستقل ماديا: يكون الشخص مستقالً  ماليا

البعض بعضها عن االقتصادي واالستقالل النفقات بتقسيم السكن نفس في المنفصلة االقتصادية الوحدات . 
 
 الدخل اإلجمالي الحالي: األموال المكتسبة أو المستلمة  في الوقت الحالي  من قبل كل فرد من أفراد أسرتك  قبل الخصومات .من أمثلة الخصومات الضرائب

تتلقى  كنت إذا .الوظائف جميع من الدخل سرد عليك يجب ، واحدة وظيفة من أكثر لديك كان إذا .االجتماعي الضمان وخصومات الوالية وضرائب الفيدرالية  
لحسابهم  والعاملين للمزارعين فقط  يحق .المصادر جميع من الدخل إدراج عليك يجب ، (إلخ ، الطفل إعالة ، النفقة ، األجر) واحد مصدر من  أكثر من دخالً   

بهم الخاصة 1040 الضرائب نماذج من عنها المبلغ الماضية شهًرا 12 الـ خالل دخلهم استخدام الموسميين الموظفين من وغيرهم  المهاجرين والعمال الخاص . 
 
 :أمثلة على الدخل اإلجمالي هي
 

  العمل من الدخل أو والعموالت واإلكراميات والرواتب األجور    
 الحر 

  منه مطروًحا المبيعات إجمالي - المزرعة دخل صافي  
الخسائر وليس - فقط المصروفات   

  ذلك في بما التقاعد دخل من غيرها أو ، والمعاشات ، المعاشات  
االجتماعي الضمان من التقاعد مزايا     

  البطالة تعويض   
   االجتماعية الرعاية مدفوعات  ( قيمة تشمل ال  SNAP)  
    العامة المساعدة مدفوعات  
 التبني في المساعدة  

  التكميلي الضمان دخل  (SSI) من الحياة قيد على البقاء استحقاقات أو  
االجتماعي الضمان   

  الطفل إعالة مدفوعات أو النفقة    
 العامل تعويض ذلك في بما ، العجز استحقاقات  
  القدامى  للمحاربين الكفاف فوائد  
  األسهم أرباح أو الفوائد دخل  
  من وغيرها والصناديق واالستثمارات المدخرات من النقد سحب  

الطفل وجبات ثمن  لدفع متاحة ستكون التي الموارد  
 اآلخر  النقدي الدخل

 
 

 استثناءات  الدخل :ال ينبغي اعتبار قيمة أي رعاية لألطفال مقدمة أو مرتبة ، أو أي  مبلغ تم استالمه  كدفعة  لرعاية األطفال أو سداد التكاليف المتكبدة لهذه  الرعاية 
الطفل رعاية تنمية صندوق بموجب  (Block Grant) البرنامج لهذا كدخل   

 
بـ االتصال فيرجى ، الطلب نموذج ملء في مساعدة إلى تحتاج أو أسئلة أي لديك كانت إذا : 

 
الغذاء  خدمات  مدير ، مينر جاري للسيد إداري مساعد ، رومانو أندريا :االسم  

 
5191-349 (585) :الهاتف رقم  

 
 
 


