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                    Attachment VII 
Писмо до родителите за програми за училищно хранене 

Уважаеми родители/настойници: 
 
Децата се нуждаят от здравословна храна, за да се учат. Централните училища Spencerport предлагат здравословни ястия всеки учебен ден. 
Закуската струва $ 1.75; обядът струва $3.00 долара. Вашите деца могат да отговарят на условията за безплатни ястия или за ястия с намалени 
цени. От 1 юли 2019 г. учениците в щата Ню Йорк, които са одобрени за ястия с намалени цени, ще получават закуска и обяд и закуски, 
сервирани чрез Програмата за закуски след училище, без такса. 

1. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОПЪЛНЯ ЗАЯВКА ЗА ВСЕКО ДЕТЕ? НЕ. ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО, ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ ИЛИ 
НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ЗА ХРАНЕНЕ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ УЧИЛИЩНИ ЯСТИЯ С НАМАЛЕНА ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ 
УЧЕНИЦИ ВЪВ ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО. НЕ МОЖЕМ ДА ОДОБРИМ НЕПЪЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗАТОВА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ 
ЦЯЛАТА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ. ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ НА: SPENCERPORT CHILD NUTRITION OFFICE, 71 LYELL AVE, 
SPENCERPORT, NY 14559. 

2. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ? ВСИЧКИ ДЕЦА В ДОМАКИНСТВА, ПОЛУЧАВАЩИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ SNAP, ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ ЗА ИНДИЙСКИ РЕЗЕРВАЦИИ ИЛИ TANF, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДИТЕ 
ВИ. КАТЕГОРИЧНИЯТ ДОПУСТИМОСТ ЗА БЕЗПЛАТНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ СЕ РАЗПРОСТИРА ВЪРХУ ВСИЧКИ ДЕЦА В 
ДОМАКИНСТВОТО, КОГАТО В ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОСОЧЕН НОМЕРЪТ НА ДЕЛОТО ПО ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА 
ДОМАКИНСТВОТО. СЪЩО ТАКА, ДЕЦАТА ВИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ, АКО БРУТНИЯТ ДОХОД НА ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО 
Е В РАМКИТЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ ГРАНИЦИ НА ФЕДЕРАЛНИТЕ НАСОКИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДОХОДИТЕ. ДОМАКИНСТВАТА С ДЕЦА, КОИТО 
СА КАТЕГОРИЧНО ДОПУСТИМИ ЧРЕЗ ДРУГ ИЗТОЧНИК, КАТЕГОРИЧНО ДОПУСТИМИ, КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ЗАКОНА, МОЖЕ ДА 
ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗПЛАТНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖАТ С SFA ЗА ПОМОЩ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. 

3. МОГАТ ли ДЕЦАТА НА ПОСИЛНИЦИТЕ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО? Да, приемните деца, които са под правна отговорност на агенция за приемни грижи 
или съд, имат право на безплатна храна. Всяко приемно дете в домакинството има право на безплатна храна, независимо от доходите. Приемните деца също 
могат да бъдат включени като член на приемното семейство, ако приемното семейство реши да кандидатства и за обезщетения за други деца. Включването 
на деца в приемни семейства като членове на домакинството може да помогне на други деца в домакинството да се квалифицират за обезщетения. Ако деца, 
които не са приемни деца в приемно семейство, нямат право на безплатни или намалени цени на храна, приемливо дете все още ще получава безплатни 
обезщетения. 

4. МОГАТ ЛИ БЕЗДОМНИ, БЕЗБЕЖНИ И ДЕЦА МИГРАНТИ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНИ ХРАНА? ДА, ДЕЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА БЕЗДОМНИ, ИЗБЯГАЛИ ИЛИ МИГРАНТИ, ИМАТ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА. АКО НЕ СА ВИ КАЗАЛИ, ЧЕ ДЕЦАТА ВИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНА ХРАНА, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ НА ТИМ О’КОНЪР, КООРДИНАТОР ЗА ВРЪЗКА С БЕЗДОМНИ/ 
МИГРАНТИ НА 585-349-5150 ИЛИ НА TOCONNOR@SPENCERPORTSCHOOLS.ORG, ЗА ДА ВИДИТЕ ДАЛИ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА. 

5. КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАМАЛЕНИ ЦЕННИ ХРАНЕНИЯ? Децата ви могат да бъдат одобрени като допустими за намалена цена, ако доходът на вашето 
домакинство е в границите на намалените цени на Федералната таблица на доходите, посочени в това писмо. От 1 юли 2019 г. студентите в щата Ню Йорк, 
които са одобрени за ястия с намалени цени, ще получават закуска и обяд, както и закуски, сервирани чрез програмата за закуски след училище, без такса. 

6. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОПОЛНЯ ЗАЯВКА, АКО ПОЛУЧИХ ПИСМО НА ТАЗИ УЧИЛИЩНА ГОДИНА, КОЕТО КАЖЕ ДЕЦАТА МИ СА ОДОБРЕНИ ЗА БЕЗПЛАТНИ 
ХРАНА? Моля, прочетете внимателно полученото писмо и следвайте инструкциите. Обадете се в службата за детско хранене, ако имате въпроси. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕТО НА МОЕТО ДЕТЕ Е ОДОБРЕНО ПРЕЗ ГОДИНА. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОПОЛНЯ ДРУГА? Да. Заявлението на вашето дете е добро само за тази 
учебна година и за първите 30 работни дни на тази учебна година. Трябва да изпратите ново заявление, освен ако училището не ви е казало, че детето ви 
отговаря на условията за новата учебна година. 

8. ПОЛУЧАВАМ се. МОЖЕ ЛИ ДЕТЕТО МИ (РЕН) ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ? Децата в домакинствата, участващи в WIC, могат да имат право на 
безплатна или намалена цена на хранене. Моля, попълнете заявлението за БЕЗПЛАТНА/НАМАЛЕНА ЦЕНА. 

9. ЩЕ БЪДЕ ЛИ ПРОВЕРЕНА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДАВАМ? ДА И МОЖЕ СЪЩО ДА ВИ ПОМОЛИМ ДА ИЗПРАТИТЕ ПИСМЕНО 
ДОКАЗАТЕЛСТВО. 

10. АКО СЕГА НЕ КАЧЕСТВАМ, МОЖЕ ЛИ ДА КАНДИДУВАМ ПО -КЪСНО? Да, можете да кандидатствате по всяко време през учебната година. Например, 
децата с родител или настойник, които остават без работа, могат да получат право на безплатна и намалена храна, ако доходът на домакинството падне под 
границата на доходите. 

11. КАКВО АКО НЕ СЪГЛАСЯ С РЕШЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА МОЯТА ЗАЯВКА? ТРЯБВА ДА ГОВОРИТЕ С УЧИЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ. МОЖЕТЕ 
СЪЩО ТАКА ДА ПОИСКАТЕ ИЗСЛУШВАНЕ, КАТО СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ НА: JONATHAN SALTZBERG, 585-349-5121 ИЛИ 
JSALTZBERG@SPENCERPORTSCHOOLS.ORG. 

12. МОЖЕ ЛИ ДА КАНДИДУВАМ, АКО НЯКОЙ В МОЕТО ДОМАКУЛСТВО НЕ Е ГРАЖДАН В САЩ? ДА. ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СТЕ 
ГРАЖДАНИ НА САЩ, ЗА ДА ОТГОВАРЯТЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗПЛАТНО ИЛИ НАМАЛЕНО ХРАНЕНЕ. 

13. КОЙ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧИ КАТО ЧЛЕНОВЕ НА МОЕТО ДОМАКИНСТВО? ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧИТЕ ВСИЧКИ ХОРА, ЖИВЕЕЩИ ВЪВ ВАШЕТО 
ДОМАКИНСТВО, СВЪРЗАНИ ИЛИ НЕ (КАТО БАБИ И ДЯДОВЦИ, ДРУГИ РОДНИНИ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ), КОИТО СПОДЕЛЯТ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ. 
ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧИТЕ СЕБЕ СИ И ВСИЧКИ ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ С ВАС. АКО ЖИВЕЕТЕ С ДРУГИ ХОРА, КОИТО СА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМИ 
(НАПРИМЕР ХОРА, КОИТО НЕ ПОДКРЕПЯТЕ, КОИТО НЕ СПОДЕЛЯТ ДОХОДИ С ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА И КОИТО ПЛАЩАТ ПРОПОРЦИОНАЛЕН 
ДЯЛ ОТ РАЗХОДИТЕ), НЕ ГИ ВКЛЮЧВАЙТЕ. 

 
14. КАКВО, АКО МОИТЕ ДОХОДИ НЕ СА ВСИЧКИ СЪЩИ? ПОСОЧЕТЕ СУМАТА, КОЯТО ОБИКНОВЕНО ПОЛУЧАВАТЕ. НАПРИМЕР, АКО 

ОБИКНОВЕНО ПРАВИТЕ $ 1000 ВСЕКИ МЕСЕЦ, НО СТЕ ПРОПУСНАЛИ РАБОТА МИНАЛИЯ МЕСЕЦ И СТЕ НАПРАВИЛИ САМО $ 900, 
ОТБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ СТЕ ПРАВИЛИ $ 1000 НА МЕСЕЦ. АКО ОБИКНОВЕНО ПОЛУЧАВАТЕ ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД, ВКЛЮЧЕТЕ ГО, НО НЕ ГО 
ВКЛЮЧВАЙТЕ, АКО РАБОТИТЕ ИЗВЪНРЕДНО САМО ПОНЯКОГА. АКО СТЕ ЗАГУБИЛИ РАБОТА ИЛИ СТЕ НАМАЛИЛИ ЧАСОВЕТЕ ИЛИ 
ЗАПЛАТИТЕ СИ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕКУЩИЯ СИ ДОХОД.WE ARE IN THE MILITARY.  

15. ВКЛЮЧВАМЕ ЛИ РАЗРЕШЕНИЕТО НА ЖИЛИЩАТА КАТО ДОХОД? АКО ПОЛУЧАВАТЕ НАДБАВКА ЗА ЖИЛИЩЕ ИЗВЪН БАЗАТА, ТЯ ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КАТО ДОХОД. АКО ОБАЧЕ ЖИЛИЩАТА ВИ СА ЧАСТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ВОЕННИ ЖИЛИЩА, НЕ 
ВКЛЮЧВАЙТЕ ВАШАТА ЖИЛИЩНА ПОМОЩ КАТО ДОХОД. 

16. МОЯТА СЪПРУГА Е ПРЕДЛОЖЕНА В БОРБА. БРОЙНОТО СИ ПЛАЩАНЕ ЛИ СЕ СЕ СЧИТА КАТО ДОХОД? Не, ако бойното заплащане е получено в 
допълнение към основното му заплащане поради разгръщането му и не е получено преди разгръщането му, бойното заплащане не се отчита като доход. 
Свържете се с вашето училище за повече информация. 

17. СЕМЕЙСТВОТО МИ ИМА ПОВЕЧЕ ПОМОЩ. ИМА ЛИ ДРУГИ ПРОГРАМИ, ЗА КОИТО МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ? ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК ДА 
КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА SNAP ИЛИ ДРУГИ ПОМОЩИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕСТНИЯ ОФИС ЗА ПОМОЩ ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА 1-800-342-3009.
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 2021-2022 НАСОКИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДОХОДА 
ЗА БЕЗПЛАТНИ И НАМАЛЕНИ ЦЕННИ ХРАНЕНИЯ ИЛИ БЕЗПЛАТНО МЛЯКО 

ГРАФИКА НА ДОХОДА НА ПОНИЖЕНА ЦЕНА 
 

Обща сума 
Семеен размер 

Годишни Месечно Два пъти на месец 
На всеки две 
седмици 

Седмично 

1  $ 23,828   $ 1,986   $ 993  $ 917  $ 459 
2  $ 32,227   $ 2,686   $ 1,343   $ 1,240   $ 620  
3  $ 40,626   $ 3,386   $ 1,693   $ 1,563   $ 782 
4  $ 49,025   $ 4,086   $ 2,043   $ 1,886   $ 943  
5  $ 57,424  $ 4,786   $ 2,393  $ 2,209   $ 1,105 
6  $ 65,823   $ 5,486   $ 2,743   $ 2,532   $ 1,266 
7  $ 74,222   $ 6,186  $ 3,093   $ 2,855   $ 1,428  
8  $ 82,621   $ 6,886   $ 3,443   $ 3,178  $ 1,589  

*Всеки добавен човек добавя  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 
 
 
Как да кандидатствам: За да получите безплатни или намалени цени за децата си, попълнете внимателно едно заявление, като следвате 
инструкциите за вашето домакинство и го върнете в посочения офис, посочен в заявлението. Ако сега получавате SNAP, временна помощ 
за нуждаещи се семейства (TANF) за всяко дете или участвате в Програмата за разпределение на храни за индийски резервации (FDPIR), 
заявлението трябва да включва имената на децата, домашния SNAP, TANF или FDPIR номер на случая и подпис на възрастен член на 
домакинството. Всички деца трябва да бъдат изброени в едно и също приложение. Ако не посочите номер на SNAP, TANF или FDPIR за 
всеки член на домакинството, заявлението трябва да включва имената на всички в домакинството, размера на доходите на всеки член на 
домакинството и колко често се получава и откъде идва. Той трябва да включва подписа на възрастен член на домакинството и последните 
четири цифри от социалноосигурителния номер на този възрастен или да постави отметка в квадратчето, ако възрастният няма 
социалноосигурителен номер. Заявление за безплатни и намалени цени не може да бъде одобрено, освен ако не бъде представена пълна 
информация за допустимост, както е посочено в заявлението и в инструкциите. Свържете се с местния отдел за социални услуги за номера 
на вашия случай на SNAP или TANF или попълнете частта от дохода на заявлението. Не е необходимо заявление, ако домакинството е било 
уведомено от ДФЗ, децата им са директно сертифицирани. Ако домакинството не е сигурно дали децата им са директно сертифицирани, 
домакинството трябва да се свърже с училището. 
 
Отчитане на промените: Обезщетенията, за които сте одобрени към момента на кандидатстване, са в сила за цялата учебна година и до 30 
работни дни през новата учебна година (или докато не бъде направено ново определяне на допустимостта, което от двете настъпи първо). 
Вече не е необходимо да докладвате промени за увеличаване на доходите или намаляване на размера на домакинството, или ако вече не 
получавате SNAP. 
 
Изключения от доходите: Стойността на всички грижи за деца, предоставени или уредени, или всяка сума, получена като плащане за такива 
грижи за деца или възстановяване на разходи, направени за такива грижи по Фонда за развитие на грижите за деца (Блок безвъзмездна 
помощ), не трябва да се счита за доход за тази програма . 
 
Допустими студенти с намалена цена: От 1 юли 2019 г. студентите в щата Ню Йорк, които са одобрени за ястия с намалени цени, ще 
получават закуска и обяд и закуски, сервирани чрез Програмата за закуски след училище. 
 
При изпълнението на програми за хранене на деца, нито едно дете няма да бъде дискриминирано поради раса, пол, цвят, национален 
произход, възраст или увреждане 
 
Хранене на деца с увреждания: Федералните разпоредби изискват училищата и институциите да сервират ястия без допълнително 
заплащане на деца с увреждания, което може да ограничи диетата им. Студент с увреждане е дефиниран в 7CFR, част 15б.3 от Федералните 
разпоредби, като човек, който има физическо или психическо увреждане, което значително ограничава една или повече основни жизнени 
дейности на такъв индивид, запис на такова увреждане или се счита за притежаващ такова обезценяване. Основните житейски дейности 
включват, но не се ограничават до: функции като грижа за себе си, извършване на ръчни задачи, виждане, чуване, хранене, сън, ходене, 
изправяне, повдигане, огъване, говорене, дишане, учене, четене, концентрация, мислене, комуникация и работа. Трябва да поискате 
промени в храненето от училището и да предоставите на училището медицинско заключение от лицензиран от държавата медицински 
специалист. Ако смятате, че детето ви се нуждае от заместители поради увреждане, моля, свържете се с нас за допълнителна информация, 
тъй като медицинската декларация трябва да съдържа конкретна информация. 
 
Конфиденциалност: Министерството на земеделието на Съединените щати одобри освобождаването на имена на ученици и статут на 
допустимост, без съгласието на родител/настойник, на лица, пряко свързани с администрирането или прилагането на федералните 
образователни програми, като дял I и Националната оценка на напредъка в образованието ( NAEP), които са програми на Министерството 
на образованието на Съединените щати, използвани за определяне на области като разпределението на средства за училищата, за оценка 
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на социално -икономическия статус на зоната за посещаемост на училището и за оценка на напредъка в образованието. Информацията 
може също да бъде пусната в държавни здравни или държавни образователни програми, администрирани от държавната агенция или местна 
образователна агенция, при условие че държавната или местната образователна агенция администрира програмата, и федерални държавни 
или местни програми за хранене, подобни на Националната програма за обяд в училище. Освен това, цялата информация, съдържаща се в 
заявлението за безплатна и намалена цена, може да бъде предоставена на лица, пряко свързани с администрирането или прилагането на 
програми, разрешени съгласно Закона за националния училищен обяд (NSLA) или Закона за храненето на децата (CNA); включително 
Националните училищни програми за обяд и училищна закуска, Специалната програма за мляко, Програмата за храна за деца и възрастни, 
Лятната програма за обслужване на храната и Специалната програма за допълнително хранене за кърмачета и деца (WIC); генералният 
контролер на САЩ за целите на одита и федералните, щатските или местните служители на правоприлагащите органи, разследващи 
предполагаемо нарушение на програмите по NSLA или CNA. 
 
Повторно кандидатстване: Можете да кандидатствате за обезщетения по всяко време през учебната година. Също така, ако сега не 
отговаряте на условията, но през учебната година сте останали без работа, имате намаляване на доходите на домакинството или 
увеличаване на размера на семейството, можете да поискате и да попълните заявление по това време. 
 
Разкриването на информация за допустимост, която не е изрично разрешена от NSLA, изисква писмено съгласие от родителя/настойника. 
Ще ви уведомим, когато молбата ви бъде одобрена или отхвърлена.  
 
            На Ваше разположение, 
 
            Gary Miner 
            Директор по детско хранене 
              
              
              
 
 
 
 
 
Декларация за недискриминация: Това обяснява какво да правите, ако смятате, че сте били третирани несправедливо. 

В съответствие с Федералното законодателство за граждански права и Министерството на земеделието на САЩ (USDA) разпоредбите и политиките за 
граждански права на USDA, USDA, нейните агенции, офиси и служители и институции, участващи или администриращи програмите на USDA, са 
забранени да дискриминират въз основа на раса, цвят на кожата, национален произход, пол, увреждане, възраст или репресия или отмъщение за 
предишна дейност по граждански права във всяка програма или дейност, провеждана или финансирана от USDA. 

Хората с увреждания, които се нуждаят от алтернативни средства за комуникация за информация за програмата (например брайлово писмо, едър шрифт, 
аудиокасета, американски жестомимичен език и др.), Трябва да се свържат с Агенцията (държавна или местна), в която са кандидатствали за 
обезщетения. Лица, които са глухи, с увреден слух или имат речеви увреждания, могат да се свържат с USDA чрез Федералната служба за щафета на 
(800) 877-8339. Освен това информацията за програмата може да бъде предоставена на езици, различни от английския. 

За да подадете жалба по програма за дискриминация, попълнете Формуляра за жалба срещу дискриминация по програмата на USDA (AD-3027), намерен 
онлайн на адрес: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint и във всеки офис на USDA или напишете писмо, адресирано до 
USDA, и предоставете в писмото цялата информация, поискана във формуляра. За да поискате копие от формуляра за жалба, обадете се на (866) 632-
9992. Изпратете попълнения си формуляр или писмо до USDA до :.  
 
(1)     mail: U.S. Department of Agriculture 
         Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
         1400 Independence Avenue, SW 
         Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)     fax: (202) 690-7442; or 

(3)     email: program.intake@usda.gov. 

Тази институция е доставчик на равни възможности. 



Date Withdrew__________        Attachment  Va F ____R _____D_____ 
                             

2021-2022 Заявление за безплатни и намалени цени училищни ястия/мляко  
 

За да кандидатствате за безплатни и намалени цени за децата си, прочетете инструкциите на гърба, попълнете само един формуляр за вашето 
домакинство, подпишете името си и го върнете на адреса, посочен по -долу. Обадете се на 585-349-5190, ако имате нужда от помощ. Допълнителни 
имена могат да бъдат изброени на отделен лист. 
 
Върнете завършените приложения на:                  Централен училищен район „Спенсърпорт“  
                                                                                          Катедра по детско хранене 
                                                                                          71 Lyell Ave 
                                                                                          Spencerport, NY 14559    
1. Избройте всички деца от вашето домакинство, които посещават училище: 

Име на студент Училище Клас/учител 
 

Приемно 
дете 

Бездомен 
мигрант, 
бягащ 

     
     

     

     
     

     
 

2. Предимства на SNAP/TANF/FDPIR: 
Ако някой от вашето домакинство получава или SNAP, TANF или FDPIR обезщетения, посочете името и CASE # тук. Преминете към част 4 и подпишете заявлението. 
 
Име: ______________________________________   СЛУЧАЙ #: __________________________________ 

 
3. Отчетете всички приходи за ВСИЧКИ членове на домакинството (Пропуснете тази стъпка, ако сте отговорили с „да“ на стъпка 2)  
 
Всички членове на домакинството (включително вас и всички деца, които имат доходи). 
Избройте всички членове на домакинството, които не са изброени в стъпка 1 (включително и вас), дори ако те не получават доход . За всеки 

изброен член на домакинството, ако все пак получават приходи, докладвайте общия доход за всеки източник само в цели 
долари. Ако не получават доходи от друг източник, напишете „0“. Ако въведете „0“ или оставите полета празни, вие 
удостоверявате (обещавате), че няма отчети за приходи.  

Име на член на 
домакинството 

Печалба от работа 
преди удръжки 
Количество / колко 
често 

Пенсии, пенсиониране 
Плащания 
Количество / колко 
често  

Издръжка на деца, 
издръжка 
Количество / колко 
често  

Други доходи, 
социално осигуряване 
Количество / колко 
често  

Без 
доходи 

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

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

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

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

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

 
Общо членове на домакинството (деца и възрастни)                * Последните четири цифри на социалноосигурителния номер:XXX-XX- __   __   __   __      
 
 
*При попълване на раздел 3, възрастен член на домакинството трябва да предостави последните четири цифри от своя социалноосигурителен номер 
(SS#) или да отбележи „Нямам кутия SS#“, преди заявлението да може да бъде одобрено.

 
4. Подпис: Възрастен член на домакинството трябва да подпише това заявление, преди то да може да бъде одобрено.  
Потвърждавам (обещавам), че цялата информация в това приложение е вярна и че всички приходи са отчетени. Разбирам, че информацията се 
предоставя, така че училището ще получи федерални средства; училищните служители могат да проверят информацията и ако нарочно дам невярна 
информация, може да бъда съден по приложимите държавни и федерални закони, а децата ми може да загубят обезщетения за хранене .           
Подпис: ___________________________________________________   Дата:___________________   
Имейл адрес: ________________________________________________ 
Домашен телефон: _____________________ Работен телефон: _________________________ Домашеадрес:____________________________________ 

 
5. Етническата принадлежност и расата не са задължителни; отговорът на този раздел не засяга правото на децата ви на безплатни или намалени цени 

за хранене.Ethnicity:   Испанци или латиноамериканци  Не латиноамериканци или латиноамериканци 

 Състезание (Проверете един или повече):  Американски индианец или местен жител на Аляска  Азиатски  Черен или афроамериканец    

  Роден хавайски или друг тихоокеански остров  Бял 

 

 
 

НЕ ПИШЕТЕ ПО -долу ТОЗИ РЕД - САМО ЗА УПОТРЕБА В УЧИЛИЩА 

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:________________ 

I do not have a SS#  
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                                                                              ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ  

За да кандидатствате за безплатни и намалени цени, попълнете само едно заявление за вашето домакинство, като използвате инстр укциите по 
-долу. Подпишете заявлението и го върнете в Службата за детско хранене на Spencerport Schools, 71 Lyell Ave, Spencerport, NY 14559 (Attn. Andrea 
Romano)Ако имате приемно дете във вашето домакинство, можете да ги включите в молбата си. Отделно приложение не е необходимо.  Обадете 
се в Службата за хранене на деца, ако имате нужда от помощ: 585 -349-5190. Уверете се, че цялата информация е предоставена. Неспазването 
на това може да доведе до отказ от обезщетения за вашето дете или до ненужно забавяне при одобряването на молбата 
 
ЧАСТ 1 ВСИЧКИ ДОМАКИНСТВА ТРЯБВА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ. НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 
ДОМАКИНСТВОТО ви. 
(1) Отпечатайте имената на децата, включително приемни деца, за които кандидатствате в едно заявление.  
(2) Избройте техния клас и училище. 
(3) Поставете отметка в квадратчето, за да посочите приемно дете, живеещо във вашето домакинство, или ако смятате, че някое д ете отговаря  

на описанието за бездомни,мигрант, избягал (училищният персонал ще потвърди това допустимост).  
ЧАСТ 2 ДОМАКИНСТВА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРЕГЛЕД, TANF ИЛИ FDPIR ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИ ЧАСТ 2 И ЗНАЧЕТЕ ЧАСТ 4.  
(1) Избройте текущ номер на случаите на SNAP, TANF или FDPIR (Програма за разпределение на храни за индийски резервации) на всеки , който 

живее във вашето домакинство. 
(2) Номерът на делото е посочен във вашето писмо за обезщетение.  
(3) Възрастен член на домакинството трябва да подпише заявлението в ЧАСТ 4. ПРЕМЕСТВАНЕ ЧАСТ 3. Не посочвайте имена на членове на 
домакинството или доходи, ако посочвате номер на делото SNAP, номер TANF или FDP IR.  
ЧАСТ 3 ВСИЧКИ ДРУГИ ДОМАКИНСТВА ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНЯТ ТЕЗИ ЧАСТИ И ВСИЧКИ ЧАСТ 4.  
(1) Напишете имената на всички във вашето домакинство, независимо дали получават доход или не. Включете себе си, децата, за к оито 
кандидатствате, всички други деца, вашия съпруг, баба и дядо и други свързани и несвързани хора във вашето домакинство. Използвайте друг 
лист хартия, ако имате нужда от повече място. 
(2) Напишете размера на текущия доход, който всеки член на домакинството получава, преди данъците или каквот о и да било друго, и посочете 
откъде е дошъл, като например доходи, социални помощи, пенсии и други доходи. Ако текущият доход е повече или по -малък от обичайното, 
напишете обичайния доход на това лице. Посочете колко често се получава този размер на дохо да: седмично, през седмица (двуседмично), 2 
пъти на месец, месечно. Ако няма доходи, поставете отметка в квадратчето. Стойността на всички грижи за деца, предоставени ил и организирани, 
или всяка сума, получена като плащане за такива грижи за деца или възстановяване на разходи, направени за такива грижи по Гранта за блокове 
за грижи и развитие на децата, TANF и Програмите за грижа за деца, не трябва да се считат за доход за тази програма.  
(3) Въведете общия брой членове на домакинството в предоставеното поле. Този номер трябва да включва всички възрастни и деца в 
домакинството и да отразява членовете, изброени в ЧАСТ 1 и ЧАСТ 3.  
(4) Заявлението трябва да включва само последните четири цифри от социалноосигурителния номер на пълнолетното лиц е, което подписва 
ЧАСТ 4, ако част 3 е попълнена. Ако възрастният няма социалноосигурителен номер, поставете отметка в квадратчето .  
(1)Ако сте посочили номер на SNAP, TANF или FDPIR, не е необходим номер за социално осигуряване.Възрастен член на домакинството трябва 
да подпише заявлението в ЧАСТ 4..  
(2) Възрастен член на домакинството трябва да подпише заявлението в ЧАСТ 4.  
 
ДРУГИ ПРЕДИМСТВА: Вашето дете може да има право на обезщетения като Medicaid или Програма за детско здравно осигуряване (CHIP). 
За да определят дали вашето дете отговаря на условията, служителите на програмата се нуждаят от информация от вашето безплатно 
заявление за хранене с намалена цена. Вашето писмено съгласие е необходимо, преди да може да се разкрие каквато и да е 
информация. Моля, вижте приложеното родителско писмо за разкриване и декларация за съгласие за информация относно други 
предимства.  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Използване на информационна декларация: Законът за обяд за националното училище на Ричард Б. Ръсел изисква информацията за това 
приложение. Не е нужно да предоставяте информацията, но ако не предоставите цялата необходима информация, не можем да одобрим детето 
ви за безплатни или намалени цени за хранене. Трябва да включите последните четири цифри от со циалноосигурителния номер на основния 
служител или друг възрастен член на домакинството, който подписва заявлението. Номерът на социалното осигуряване не се изискв а, когато 
кандидатствате от името на приемно дете или посочвате Програма за допълнително подпомагане при хранене (SNAP), Програма за временна 
помощ за нуждаещи се семейства (TANF) или Програма за разпределение на храна за индийски резервации (FDPIR) или друг идентификатор на 
FDPIR за вашето дете или когато посочите, че възрастният член на домакинството, подписващ заявлението, няма социалноосигурителен номер. 
Ние ще използваме вашата информация, за да определим дали детето ви отговаря на условията за безплатно или намалено хранене, както и за 
администриране и прилагане на програмите за обяд и закуска. 
Може да споделим вашата информация за допустимост с програми за образование, здраве и хранене, за да им помогнем да оценят, финансират 
или определят обезщетения за техните програми, одитори за прегледи на програми и служители на правоприлагащите органи,  за да им помогнат 
да разберат нарушенията на програмните правила. 

ЖАЛБИ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

В съответствие с Федералното законодателство за граждански права и Министерството на земеделието на САЩ (USDA) разпоредбите и  политиките за граждански права на USDA, 

USDA, нейните агенции, офиси и служители и институции, участващи или администриращи програмите на USDA, са забранени да дискрими нират въз основа на раса, цвят на кожата, 
национален произход, пол, увреждане, възраст или репресия или отмъщение за предишна дейност по граждански права във всяка програма или дейност, провеждана или финансирана 

от USDA.. 

За да подадете жалба по програма за дискриминация, попълнете Формуляра за жалба срещу дискриминация по програмата на USDA (AD -3027), намерен онлайн на адрес: 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file -a-program-discrimination -complaint и във всеки офис на USDA или напишете писмо, адресирано до USDA, и предоставете в писмото цялата 
информация, поискана във формуляра. За да поискате копие от формуляра за жалба, обадете се на (866) 632-9992. Изпратете попълнения си формуляр или писмо до USDA чрез:  

 
(1) поща: Министерство на земеделието на САЩ 

          Кабинет на помощник секретаря по гражданските права 
          1400 Independence Avenue, SW 

          Вашингтон, окръг Колумбия 20250-9410;     (2) факс: (202) 690-7442; или     (3) имейл: program.intake@usda.gov.   Тази институция е доставчик на равни възможности.
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Attachment VI 
БЕЗПЛАТНА И НАМАЛЕНА ЦЕНА ХРАНЕНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ  

Когато попълвате формуляра за кандидатстване, моля, обърнете внимание на тези полезни съвети. 
 

SNAP/TANF/FDPIR номер на делото: Това трябва да е пълният валиден номер на случая, предоставен от агенцията, 
включително всички цифри и букви, например E123456, или каквато и да е комбинация, използвана във вашия окръг. Вижте 
писмо, което сте получили от местния отдел за социални услуги за номера на вашия случай, или се свържете с тях за вашия 
номер. 
 
Приемно дете: Дете, което живее със семейство, но е под законните грижи на социалната агенция или на съда, може да 
бъде посочено във вашето семейно заявление. Избройте доходите на детето за „лична употреба“. Това включва само тези 
средства, предоставени от агенцията, които са идентифицирани за лична употреба на детето, като например надбавки за 
лични разходи, пари, получени от семейството му или от работа. Средствата, предоставени за жилище, храна и грижи, 
медицински и терапевтични нужди, не се считат за доход на приемното дете. Напишете „0“, ако детето няма лични доходи. 
 
Домакинство: Група от свързани или несвързани хора, които живеят в една къща и споделят приходи и разходи. 
 
Възрастни членове на семейството: Всички свързани и несвързани хора, които са навършили 21 години и живеят във 
вашата къща. 
 
Финансово независим: Лице е финансово независимо и отделна икономическа единица/домакинство, когато неговите или 
нейните приходи и разходи не се споделят от семейството/домакинството. Отделните икономически единици в едно и също 
жилище се характеризират с бюджетиране на разходите и с икономическа независимост една от друга. 
 
Текущ брутен доход: Пари, спечелени или получени в момента от всеки член на вашето домакинство преди приспадане. 
Примери за приспадания са федералните данъци, държавните данъци и социалноосигурителните удръжки. Ако имате повече 
от една работа, трябва да посочите доходите от всички работни места. Ако получавате доходи от повече от един източник 
(заплата, издръжка, издръжка на деца и т.н.), трябва да посочите доходите от всички източници. Само земеделските 
производители, самостоятелно заетите лица, работниците мигранти и други сезонни служители могат да използват доходите 
си за последните 12 месеца, отчетени от техните 1040 данъчни формуляра. 
 

Примери за брутен доход са: 
 

• Заплати, заплати, бакшиши, комисиони или 
доходи от самостоятелна заетост 

• Нетният доход на фермата - брутни продажби 
минус само разходи - не загуби 

• Пенсии, ренти или други пенсионни доходи, 
включително социалноосигурителни пенсионни 
обезщетения 

 Обезщетение за безработица 

• социални плащания (не включва стойността на 
SNAP) 

• Плащания на публична помощ Помощ при 
осиновяване     

• Доходи за допълнително осигуряване (SSI) или 
обезщетения за социално осигуряване 

• Издръжка или издръжка на дете 
• Обезщетения за инвалидност, включително 

обезщетение на работника 
• Издръжка на ветерани 
• Приходи от лихви или дивиденти 
• Парични средства, изтеглени от спестявания, 

инвестиции, тръстове и други ресурси, които биха 
били на разположение за плащане на храненето на 
детето 

• • Други парични приходи

 
Изключения от доходите: Стойността на всички грижи за деца, предоставени или уредени, или всяка сума, получена като 
плащане за такива грижи за деца или възстановяване на разходи, направени за такива грижи по Фонда за развитие на грижите 
за деца (Блок безвъзмездна помощ), не трябва да се счита за доход за тази програма . 
 
Ако имате въпроси или имате нужда от помощ при попълването на формуляра за кандидатстване, моля, свържете се с:  
 
Гари Минор, директор по детско хранене или Андреа Романо, административен асистент по храненето на децата  
 
Телефонен номер: 585-349-5190 
 


