
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΓΕΥΜΑΤΑ 

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα: 

Τα παιδιά χρειάζονται υγιεινά γεύματα που ενισχύουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες. Το/Η Κεντρική σχολική περιοχή Spencerport 

προσφέρει υγιεινά γεύματα κάθε σχολική ημέρα. Το πρωινό κοστίζει $1.75, το κόστος του γεύματος $3.00. Τα παιδιά σας μπορούν να 

είναι επιλέξιμα για δωρεάν γεύματα ή γεύματα σε μειωμένη τιμή.  Η μειωμένη τιμή είναι  για το πρωινό και  για το μεσημεριανό γεύμα. 

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μια αίτηση για παροχές γευμάτων δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή και μια σειρά από λεπτομερείς οδηγίες. 

Παρακάτω είναι μερικές κοινές ερωτήσεις και απαντήσεις για να σας βοηθήσουν με τη διαδικασία αίτησης.  

1. ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑΤΑ Η ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ;  

• Όλα τα παιδιά σε οικογένειες που λαμβάνουν παροχές από το ΘΡΑΥΣΗ το το πρόγραμμα διανομής τροφίμων για 

ινδικές κρατήσεις (FDPIR)ή το TANF, είναι επιλέξιμα για δωρεάν γεύματα 

• Θετά παιδιά που βρίσκονται υπό τη νομική ευθύνη υπηρεσίας αναδοχής ανηλίκων ή ενός δικαστηρίου δικαιούνται 

δωρεάν γεύματα.  

• Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Head Start τους σχολείου τους δικαιούνται δωρεάν γεύματα.  

• Τα παιδιά που ανταποκρίνονται στον όρο του άστεγου, του δραπέτη, αυτού που έχει φύγει από το σπίτι του  ή του 

μετανάστη δικαιούνται δωρεάν γεύματα.  

• Τα παιδιά μπορούν να λάβουν δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή γεύματα εάν το εισόδημα της οικογένειάς σας είναι εντός των 

ορίων των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στα Ομοσπονδιακά Εισοδηματικά Κριτήρια Επιλογής. Τα παιδιά σας 

μπορούν δικαιούνται δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή  γεύματα εάν το εισόδημα της οικογένειάς σας είναι στα όρια ή κάτω 

από τα όρια σε αυτόν τον πίνακα.  

Σύνολο 
Οικογενειακό μέγεθος 

Ετήσιο Μηνιαίο Δύο φορές το μήνα Κάθε δυο εβδομάδες Εβδομαδιαίος 

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  
*Κάθε προσθήκη προσθήκης 

προσώπου  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 

 

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΆΣΤΕΓΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, Ή ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ; Τα μέλη του νοικοκυριού σας δεν έχουν μόνιμη διεύθυνση; Μένετε μαζί σε ένα καταφύγιο, ξενοδοχείο, ή άλλο 

προσωρινό χώρο στέγασης; Μήπως η οικογένειά σας μετακομίζει σε εποχιακή βάση; Υπάρχουν παιδιά που ζουν μαζί σας που έχουν 

επιλέξει να φύγει το προηγούμενο σπίτι τους; Αν πιστεύετε ότι τα παιδιά στο νοικοκυριό ανταποκρίνονται σε αυτές τις περιγραφές 

και δεν έχετε ενημερωθεί ότι τα παιδιά σας, θα έχουν δωρεάν γεύματα, τηλεφωνήστε ή στείλτε e -mail Tim O'Connor, Συνδέσμος 

Αδέσποτων/Συντονιστής Μεταναστών toconnor@spencerportsch ools.org, 349-5150.  

3. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΜΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ;  Όχι. Χρησιμοποιήστε μία Αίτηση για Δωρεάν και 

Μειωμένης Τιμής Σχολικά Γεύματα για όλους τους μαθητές του νοικοκυριού σας.Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μια αίτηση που δεν 

είναι πλήρης, οπότε βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Επιστρέψτε τη συμπληρωμένη αίτηση στο: 

Child Nutrition, Attn: Andrea Romano, 71 Lyell Ave, Spencerport, NY 14559, 349-5190 ή 

aromano@spencerportschools.org. 

4. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΕΑΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑΤΑ;  Όχι, αλλά διαβάστε προσεκτικά την επιστολή που πήρατε και 
ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν κάποιο/α από τα παιδιά στο νοικοκυριό σας έλειπε/αν από την κοινοποίηση της επιλεξιμότητας σας, 
επικοινωνήστε με το Andrea Romano, 71 Lyell Ave, Spencerport, NY 14559, 349-5190 ή 

aromano@spencerportschools. org. αμέσως. 

GRE 



5. Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΕΡΙΣΥ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ;  Ναι.  Η αίτηση του παιδιού σας 

ισχύει μόνο για εκείνο το σχολικό έτος και για τις πρώτες ημέρες αυτού του σχολικού έτους, μέχρι \[date].  Θα πρέπει να στείλετε 

μια νέα αίτηση, εκτός εάν το σχολείο σας είπε ότι το παιδί σας είναι επιλέξιμο για τη νέα σχολική χρονιά.  Εάν δεν στείλετε μια νέα 

αίτηση που έχει εγκριθεί από το σχολείο ή δεν έχετε ενημερωθεί ότι το παιδί σας είναι επιλέξιμο για δωρεάν γεύματα, το παιδί σας 

θα χρεωθεί την πλήρη τιμή για τα γεύματα.   

6. ΛΑΜΒΑΝΩ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

(WIC)  ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑΤΑ;  Τα παιδιά οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα WIC 

ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης γευμάτων δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή.  Παρακαλείσθε να υποβάλετε μια αίτηση.  

7. ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΩ; Ναι. Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να στείλετε έγγραφη απόδειξη του 

εισοδήματος της οικογένειας που αναφέρετε.  

8. ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ;.Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 

ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του σχολικού έτους  Για παράδειγμα, τα παιδιά των οποίων ο γονέας ή κηδεμόνας μένει άνεργος 

γίνονται επιλέξιμα για δωρεάν και μειωμένης τιμής γεύματα, σε περίπτωση που το εισόδημα της οικογένειας υποχωρήσει κάτω από 

το εισοδηματικό όριο. 

9. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ;  Θα πρέπει να 

απευθυνθείτε στους αρμόδιους του σχολείου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ακρόαση τηλεφωνικώς ή στέλνοντας επιστολή στο: : 

Jonathan Saltzburg, 349-5121 ή saltzberg@spenc erpor tschools.org. 

10. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ; Ναι. Εσείς, 

τα παιδιά σας, ή άλλα μέλη της οικογένειας δεν χρειάζεται να είναι πολίτες των ΗΠΑ για να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν ή σε 

μειωμένη τιμή γεύματα.   

11. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ; Καταγράψτε το ποσό που λαμβάνετε συνήθως. Για παράδειγμα, 

εάν το μηνιαίο σας εισόδημα συνήθως ανέρχεται σε $ 1000 κάθε μήνα, αλλά τον περασμένο μήνα χάσατε κάποια ημερομίσθια και 

συγκεντρώσατε μόνο $900, καταχωρήστε ως μηνιαίο εισόδημα $ 1000.  Αν παίρνετε υπερωρίες, συμπεριλάβετέ το, αλλά μην το 

κάνετε, εάν κάνετε υπερωρίες μόνο μερικές φορές.  Αν έχετε χάσει μια δουλειά ή μειώθηκαν οι ώρες εργασίας ή ο μισθός σας, 

χρησιμοποιήστε το τρέχον εισόδημά σας.  

12. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;  Tα μέλη του νοικοκυριού 

μπορεί να μην παίρνουν κάποια είδη του εισοδήματος που σας ζητάμε να αναφέρετε στην αίτηση, ή μπορεί να μην έχουν καθόλου 

εισόδημα. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, γράψτε ένα 0 στο πεδίο. Ωστόσο, αν υπάρχουν πεδία εισοδήματος κενά, αυτά θα πρέπει 

επίσης να υπολογίζονται ως μηδενικά. Nα είστε προσεκτικοί όταν αφήνετε κενά πεδία που αφορούν στο εισόδημα, καθώς θα 

υποθέσουμε ότι το εννοείτε που τα αφήσατε κενά.  

13. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ;O βασικός μισθός και οι 

παροχές σας σε χρήμα θα πρέπει να αναφέρονται ως εισόδημα. Αν έχετε οποιαδήποτε επιδόματα σε μετρητά για στέγαση εκτός 

έδρας, διατροφή, ή ένδυση, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται ως εισόδημα. Ωστόσο, αν η στέγασή σας είναι μέρος της 

Πρωτοβουλίας Ιδιωτικοποίησης Κατοικιών για. Στρατιωτικούς, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το στεγαστικό σας επίδομα ως 

εισόδημα. Κάθε πρόσθετη  αμοιβή υπηρεσίας σε εμπόλεμη ζώνη αποκλείεται επίσης από το εισόδημα.  

14. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ;  Καταγράψτε τα τυχόν πρόσθετα μέλη 

του νοικοκυριού σε ένα ξεχωριστό κομμάτι χαρτί και επισυνάψτε το στην αίτησή σας.  

15. Η οικογένειά μου χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ; Για να μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για SNAP  ή για άλλες παροχές, απευθυνθείτε στο 

γραφείο βοήθειας της περιοχής σας ή καλέστε στον αριθμό 1-800-342-3009.  

Αν έχετε άλλες ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε στον αριθμό 349-5190 

Ειλικρινά,  

 Gary Miner 



 

                        

   

 

 

 

     

  

 

      
 

 

 
 

 

Household 
Member: “Anyone who is 
living with you and shares 
income and expenses, even if 
not related.”

Children in Foster care and 
children who meet the 
definition of Homeless, 
Migrant or Runaway are 
eligible for free meals. Read 
How to Apply for Free and 
Reduced Price School Meals 
for more information.

 

 

	 Greek  Αίτηση οικογενείας για δωρεάν ή μειωμένης τιμής Σχολικά γεύματα Συμπληρώστε 
μία αίτηση ανά οικογένεια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα στυλό (όχι ένα μολύβι). 

ΒΗΜΑ 1 Καταγράψτε ΟΛΑ τα μέλη της οικογένειας που είναι βρέφη, παιδιά και μαθητές μέχρι και την τελευταία τάξη του σχολείου 
(αν χρειάζεται περισσότερος χώρος για την καταγραφή πρόσθετων ονομάτων, επισυνάψτε και άλλη σελίδα) 

Ορισμός Μέλους Οικογενείας: 
"Όποιος ζει μαζί σας και μοιράζεται 
τα έσοδα και τα έξοδα, ακόμη και 
αν δεν υπάρχει συγγενική σχέση." 

Τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες 
και τα παιδιά που ανταποκρίνονται 
στον όρο του άστεγου, του 
μετανάστη, ή αυτού που έχει φύγει 
από το σπίτι του  είναι επιλέξιμα για 
δωρεάν γεύματα. Διαβάστε Πώς να 
υποβάλετε αίτηση για δωρεάν και 
σε μειωμένη τιμή σχολικά γεύματα 
για περισσότερες πληροφορίες. 

Άστεγος, 
μετανάστης, άτομοΜαθητής; Θετό που έχει φύγει απόΌνομα παιδιού MI Επώνυμο παιδιού 	 Τάξη Ναι Όχι παιδί το σπίτι του 
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ΒΗΜΑ 2 
Υπάρχει κάποιο ή κάποια από τα μέλη της οικογένειάς σας (συμπεριλαμβανομένου του ενηλίκου που υπογράφει την αίτηση) που να συμμετέχει σήμερα σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα 
βοήθειας: Πρόγραμμα Βοήθειας Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP), Προσωρινή αρωγή σε άπορες οικογένειες (TANF), ή Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε ινδιάνικους καταυλισμούς (FDPIR); 

Δεν είστε σίγουροι ποια 
εισοδήματα πρέπει να 
συμπεριλάβετε εδώ; 

Γυρίστε τη σελίδα και 
εξετάστε προσεκτικά τους 
πίνακες με τίτλο «Πηγές 
Εισοδήματος» για περισσότερες 
πληροφορίες. 

O πίνακας «Πηγές εισοδήματος 
για Παιδιά» θα σας βοηθήσει με 
την ενότητα Εισόδημα Παιδιού. 

O πίνακας «Πηγές εισοδήματος 
για ενήλικες» θα σας βοηθήσει 
με την ενότητα Όλα τα Ενήλικα 
Μέλη της Οικογένειας. 

Εισόδημα Παιδιού 
Σε 

εβδομαδιαία 
βάση 

Ανά δύο
 εβδομάδες 

Δύο 
φορές τον 

μήνα 
Σε μηνιαία 

βάση 

Συνταξιοδότηση / 
Όλα τα άλλα έσοδα 

Σε 
εβδομαδιαία 

βάση 
Ανά δύο

 εβδομάδες 
Δύο 

φορές τον 
μήνα 

Σε μηνιαία 
βάση 

ΒΗΜΑ 3 Αναφέρετε εισοδήματα για όλα τα μέλη της οικογένειας (Παραλείψτε αυτό το βήμα αν απαντήσατε «Ναι» στο ΒΗΜΑ 2) 

X X X X X 

Σε 
εβδομαδιαία 

βάση 
Ανά δύο

 εβδομάδες 
Δύο 

φορές τον 
μήνα 

Σε μηνιαία 
βάση 

Αν ΟΧΙ  > Πηγαίνετε στο ΒΗΜΑ 3. Αν ΝΑΙ >	 αριθμό υπόθεσης εδώ και στη συνέχεια, πηγαίνετε στο Βήμα 4 Αριθμός υπόθεσης: 
    (Να μην ολοκληρώσετε το ΒΗΜΑ 3) Γράψτε μόνο ένα αριθμό υπόθεσης σε αυτό το χώρο. 

Πόσο συχνά; 
Α. Εισόδημα Παιδιού 
Μερικές φορές τα παιδιά στην οικογένεια κερδίζουν ή λαμβάνουν εισόδημα. Συμπεριλάβετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα όλων των 
μελών της οικογένειας που περιλαμβάνονται στο ΒΗΜΑ 1 εδώ. $ 
B. Όλα τα Ενήλικα Μέλη της Οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου του ενηλίκου που υπογράφει την αίτηση) 
Καταγράψτε όλα τα μέλη της οικογένειας που δεν περιλαμβάνονται στο ΒΗΜΑ 1 (συμπεριλαμβανομένου του ενηλίκου που υπογράφει την αίτηση), ακόμη και αν δεν έχουν εισόδημα. Για κάθε καταγεγραμμένο Μέλος Οικογένειας 
που έχει εισόδημα, αναφέρετε το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα (προ φόρων) για κάθε πηγή σε δολάρια (ακέραια ποσά) μόνο. Αν δεν έχετε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, γράψτε «0». Αν εισάγετε '0' ή αφήσετε πεδία κενά, 
βεβαιώνετε ότι δεν υπάρχει εισόδημα για να αναφέρετε. 

Πόσο συχνά;	 Κοινωνικό Βοήθημα / Πόσο συχνά; Συντάξεις / Πόσο συχνά; 
Διατροφή Παιδιού /

Όνομα Ενηλίκων Μελών Οικογένειας (Όνομα και Επώνυμο) Εισοδήματα από εργασία
 Σε 

εβδομαδιαία 


βάση
 
Ανά δύο


 εβδομάδες 

Δύο 


φορές τον 

μήνα
 

Σε μηνιαία 

βάση
 Διατροφή Συζύγου
 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

Τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Κοινωνικής Ελέγξτε αν δεν 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του Βασικού Εργαζόμενου ή ΆλλουΣυνολικός Αριθμός Μελών της 

υπάρχει ΑΜΚΑ 
Ενήλικου Μέλους της ΟικογένειαςΟικογένειας (Παιδιά και ενήλικες) 

Στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφή ενηλίκουΒΗΜΑ 4 

“Βεβαιώνω (υπόσχομαι) ότι όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτήν την αίτηση είναι αληθείς και ότι αναφέρονται όλα τα εισοδήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η πληροφορία δίνεται σε σχέση με την λήψη χρημάτων από το δημόσιο, και ότι οι αρμόδιοι του σχολείου δύνανται να επαληθεύσουν 
(ελέγξουν) τις πληροφορίες. Αντιλαμβάνομαι ότι σε περίπτωση που παρείχα εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες, τα παιδιά μου ενδέχεται να χάσουν τις παροχές σίτισης, και ενδέχεται να ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη, σύμφωνα με τους ισχύοντες πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους. “ 

Οδός (εάν είναι διαθέσιμη) Διαμέρ # Πόλη 	 Πολιτεία Ταχυδρομικός Κώδικας Αριθμός Τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (προαιρετικό) 

Τυπωμένο όνομα ενηλίκου που υπογράφειτην αίτηση Υπογραφή του ενηλίκου 	 Σημερινή ημερομηνία 

http:www.abcdefgh.edu
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Πηγές ΕισοδήµατοςΟΔΗΓΙΕΣ 

Πηγή Εισοδήµατος για Παιδιά 
Πηγές Εισοδήµατος Παιδιού Παράδειγµα (Παραδείγµατα) 

- Έσοδα από εργασία - Παιδί που έχει δουλειά πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης όπου κερδίζει ένα μισθό ή 
ημερομίσθιο 

- Κοινωνική ασφάλιση
- Επιδόματα Αναπηρίας
- Παροχές επιζώντων 

- Παιδί που είναι τυφλό ή ανάπηρο και λαμβάνει 
παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης 
-Γονέας που είναι ανάπηρος, συνταξιούχος, ή έχει 
αποβιώσει και το παιδί του λαμβάνει παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης 

-Εισόδημα από άτομο εκτός οικογενείας - Φίλος ή μέλος διευρυμένης οικογένειας δίνει 
τακτικά χρήματα για δαπάνες παιδιού 

-Εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή - Παιδί που λαμβάνει τακτικό εισόδημααπό ένα 
ιδιωτικό ταμείο προνοίας, πρόσοδο, ή 
καταπίστευμα 

Πηγή Εισοδήµατος για Ενήλικες 
Εισοδήµατα από εργασία Κοινωνικό Βοήθηµα / ∆ιατροφή 

Παιδιού / ∆ιατροφή Συζύγου 
Συντάξεις / Συνταξιοδότηση

/ Όλα τα άλλα έσοδα 

- Μισθός, αμοιβές, παροχές σε 
χρήμα 
- Καθαρά έσοδα από 
αυτοαπασχόληση (αγροκτήματος 
ή επιχείρησης) 
Αν είστε Στρατιωτικός 
- Basic pay and cash bonuses (do 
NΒασικές αποδοχές και παροχές 
σε χρήμα (ΔΕΝ περιλαμβάνεται η 
αμοιβή υπηρεσίας σε εμπόλεμη 
ζώνη, το Συμπληρωματικό 
Οικογενειακό Επίδομα 
Συντήρησης ή το επίδομα 
στέγασης) 
- Αποζημιώσεις για στέγαση εκτός 
βάσης, τροφή και ρουχισμό 

- Επιδόματα ανεργίας 
- Αποζημίωση εργαζομένου 
- Συμπληρωματικό Εισόδημα 
Ασφάλισης (AMKA) 
- Βοήθημα σε χρήμα από το 
κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση 
- Πληρωμές Διατροφής 
- Πληρωμές υποστήριξης παιδιών 
- Επιδόματα βετεράνων 
- Απεργιακά επιδόματα 

- Κοινωνική Ασφάλιση 
(συμπεριλαμβανομένων των 
παροχών συνταξιοδότησης 
υπαλλήλων σιδηροδρόμων και 
των παροχών σε 
ανθρακωρύχους πάσχοντες από 
πνευμονοπάθεια) 
- Ιδιωτικές συντάξεις ή 
επιδόματα αναπηρίας 
- Τακτικά έσοδααπό 
καταπίστευμα ή ακίνητα 
- Πρόσοδοι 
- Εισόδημα από επενδύσεις 
- Εισπραχθέντες τόκοι 
- Έσοδα από ενοίκια 
- Τακτικές πληρωμές σε μετρητά 
προερχόμενες από έξω από την 
οικογένεια 

Φυλετικές και Εθνοτικές Ταυτότητες Παιδιών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Είµαστε υποχρεωµένοι να ζητήσουµε πληροφορίες σχετικά µε τη φυλή και την εθνικότητα των παιδιών σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές και µας βοηθά να είµαστε πλήρως 
υπηρετούν την κοινότητά µας. Είναι προαιρετικό να απαντήσετε σε αυτή την ενότητα και δεν επηρεάζει την επιλεξιµότητα των παιδιών σας για δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή γεύµατα. 

Εθνότητα (σημειώστε ένα): Ισπανική ή Λατινική  Μη Ισπανική ή Λατινική 

Φυλή (σημειώστε ένα ή περισσότερα): Ιθαγενής Αμερικανικής Ινδιάνικης καταγωγής ή από την Αλάσκα  Ασιατική            Μαύρη ή Αφροαμερικανική  Ιθαγενής της Χαβάης ή Άλλου 
Νησιού του Ειρηνικού  Λευκή 

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την συµπλήρωση της αίτησης απαιτούνται βάσει του Richard B. Russell National 
School Lunch Act  Δεν είστε υποχρεωµένοι να παρέχετε τα στοιχεία, αλλά αν δεν το κάνετε, δεν µπορούµε να εγκρίνουµε 
τη χορήγηση γευµάτων δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή στο παιδί σας. Θα πρέπει να συµπεριλάβετε τα τέσσερα τελευταία ψηφία 
του αριθµού µητρώου κοινωνικής ασφάλισης του ενήλικου µέλους της οικογένειας που υπογράφει την αίτηση. Τα τέσσερα 
τελευταία ψηφία του αριθµού µητρώου κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι απαραίτητα όταν η αίτηση υποβάλλεται για 
λογαριασµό θετών παιδιών ή σε περίπτωση που αναγράφεται ο αριθµός µητρώου για το Πρόγραµµα Βοήθειας 
Συµπληρωµατικής Διατροφής (SNAP), το Πρόγραµµα Προσωρινής Αρωγής σε άπορες οικογένειες (TANF), το Πρόγραµµα 
Διανοµής Τροφίµων σε ινδιάνικους καταυλισµούς (FDPIR) ή άλλος αναγνωριστικός αριθµός FDPIR για το παιδί σας ή όταν 
αναφέρεται ότι το ενήλικο µέλος της οικογένειας που υπογράφει την αίτηση δεν έχει αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης. 
Θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες σας για να διαπιστώσουµε αν το παιδί σας δικαιούται γεύµατα δωρεάν ή σε µειωµένη 
τιµή, καθώς και για τη διαχείριση και την εφαρµογή των προγραµµάτων παροχής µεσηµεριανού και πρωινού γεύµατος. Οι 
πληροφορίες που παρέχετε ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ να κοινοποιηθούν σε υπεύθυνους προγραµµάτων εκπαίδευσης, υγείας, και διατροφής 
προκειµένου να αξιολογήσουν, να χρηµατοδοτήσουν, ή να προσδιορίσουν τα οφέλη των προγραµµάτων τους, ελεγκτές για 
την αξιολόγηση και αναθεώρηση προγραµµάτων, και σε φορείς επιβολής του νόµου προκειµένου να διερευνήσουν 
περιπτώσεις παραβίασης των κανονισµών των προγραµµάτων. 
Σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή νοµοθεσία περί ατοµικών δικαιωµάτων και την πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ 
(USDA), το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), οι Υπηρεσίες του, τα γραφεία του και των εργαζόµενοί του, και οι φορείς 
που συµµετέχουν σε προγράµµατα ή διαχειρίζονται προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), απαγορεύεται 
να κάνει διακρίσεις ως προς τη φυλή, το χρώµα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, την αναπηρία, την ηλικία ή πράξεις εκδίκησης 
ή αντίποινα για την προηγούµενη δραστηριότητα όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώµατα σε κάθε πρόγραµµα ή δραστηριότητα 
που διεξάγεται ή χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA). 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας για πληροφορίες του προγράμματος (π.χ. 
σύστημα Braille, μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, κασέτες ήχου, αμερικανική νοηματική γλώσσα, κ.λπ.), πρέπει να 
επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία (σε επίπεδο πολιτείας ή σε τοπικό επίπεδο), όπου υπέβαλαν αίτηση για παροχές. Τα άτομα 
που είναι κωφά, βαρήκοα ή έχουν προβλήματα λόγου μπορούν να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) 
δια μέσου του Ομοσπονδιακού Συστήματος Αναμετάδοσης στο (800) 877 - 8.339. Επιπλέον, πληροφορίες για το πρόγραμμα 
μπορούν να διατεθούν σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά. 
Για να υποβάλετε μια καταγγελία για διακρίσεις, συμπληρώστε τη Φόρμα Παραπόνων για Διακρίσεις του Υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ (USDA), (AD-3027) που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_-
cust.html, και σε οποιοδήποτε γραφείο του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), ή αποστείλετε ένα επιστολή προς το 
Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο του 
εντύπου καταγγελίας, καλέστε (866) 632-9992. Υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο ή την επιστολή σας στο Υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA): 
Ταχυδρομικά 
στην διεύθυνση: Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) 

Γραφείο του Αναπληρωτή Γραμματέα για τα Πολιτικά Δικαιώματα 
1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

μέσω φαξ: στο (202) 690-7442 ή μέσω 
email: program.intake@usda.gov. 

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) διασφαλίζει ως εργοδότης την παροχή ίσων ευκαιριών. 

Μην συμπληρώσετε Για σχολική χρήση μόνο 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
Eligibility:How often? 

Total Income Household size 

Categorical Eligibility 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly Free Reduced Denied 

Determining Official’s Signature Date Confirming Official’s Signature Date Verifying Official’s Signature Date 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να μπορέσετε να συμπληρώσετε την αίτηση για παροχή σχολικών γευμάτων δωρεάν ή σε μειωμέν η τιμή. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να υποβάλετε μία αίτηση ανά νοικοκυριό, ακόμη και αν τα παιδιά σας παρακολουθούν περισσότερα από ένα σχολείο στην  Κεντρική σχολική 

περιοχή Spencerport.Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως έτσι ώστε να πιστοποιηθούν τα παιδιά σας ως δικαιούχοι σχολικών γευμάτων δωρεάν ή σε 

μειωμένη τιμή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά! Κάθε βήμα των οδηγιών αντιστοιχεί σε ένα ίδιο για την αίτησή σας. Αν οποιαδήποτε στιγμή 

δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας στο/στη Andrea Romano, 349-5190, 
aromano@spencerportschools.org . 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΥΛΟ (ΟΧΙ ΜΟΛΥΒΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ 

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ. 

ΒΗΜΑ 2: ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (SNAP), ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
(TANF) Ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ (FDPIR);  
Αν κάποιος στην οικογένειά σας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας) συμμετέχει σήμερα σε ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα βοήθειας που αναφέρονται 
παρακάτω, τα παιδιά σας είναι δικαιούχοι για δωρεάν σχολικά γεύματα:  
• Το Πρόγραμμα Βοήθειας Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP) ή  

• Προσωρινή Αρωγή σε Άπορες Οικογένειες (TANF) ή  

• Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε ινδιάνικους καταυλισμούς (FDPIR). 

ΒΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΦΗ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Πείτε μας πόσα βρέφη, παιδιά, και μαθητές σχολείου ζουν στο σπίτι σας. ΔΕΝ είναι ανάγκη να έχουν συγγενική σχέση μαζί σας για να είναι μέρος της οικογένειάς σας.  

Ποιούς θα πρέπει να καταγράψω εδώ; Κατά την συμπλήρωση αυτής της ενότητας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε όλα τα μέλη της οικογενείας σας που είναι:  

• Παιδιά ηλικίας 18 ετών ΚΑΙ κάτω που συντηρούνται από το οικογενειακό εισόδημα. 

• Στη φροντίδα σας υπό καθεστώς αναδοχής ή χαρακτηρίζονται ως άστεγοι, μετανάστες, ή νέοι που έχουν φύγει από το σπίτι τους  

• Μαθητές που φοιτούν στο Κεντρική σχολική περιοχή Spencerportανεξάρτητα από την ηλικία. 
Α) Καταγράψτε το όνομα του κάθε παιδιού.  
Εκτυπώστε το όνομα του κάθε παιδιού. 
Χρησιμοποιήστε μία γραμμή της αίτησης για 
κάθε παιδί. Κατά την εκτύπωση των 
ονομάτων, γράψτε ένα γράμμα στο κάθε 
κουτί. Σταματήστε αν δεν φτάνει ο χώρος. Αν 
υπάρχουν περισσότερα παιδιά από όσα 
χωράνε οι γραμμές της αίτησης, επισυνάψτε 
μία δεύτερη σελίδα με όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για τα επιπλέον παιδιά. 

Β) Είναι το παιδί μαθητής στο 

Κεντρική σχολική περιοχή 
SpencerportΣημειώστε «Ναι» ή 
«Όχι» κάτω από τη στήλη με τίτλο 

"Μαθητής" για να γνωρίσουμε 
ποια παιδιά παρακολουθούν το 
Κεντρική σχολική περιοχή 
SpencerportΕάν σημειώσατε την 

ένδειξη «Ναι» γράψτε την τάξη 
στην οποία φοιτάει ο μαθητής 
στη στήλη «Τάξη» προς τα δεξιά. 

Γ) Έχετε θετά παιδιά; Αν κάποια από τα παιδιά που 

αναφέρονται είναι θετά παιδιά, επιλέξτε το 
πλαίσιο "Θετό Παιδί" δίπλα στο όνομα του 
παιδιού.  Αν κάνετε αίτηση ΜΟΝΟ για θετά παιδιά, 

μετά την ολοκλήρωση του ΒΗΜΑΤΟΣ 1, πηγαίνετε 
στο ΒΗΜΑ 4. 
Θετά παιδιά που ζουν μαζί σας μπορούν να 
θεωρούνται ως μέλη της οικογένειάς σας και θα 

πρέπει να αναγράφονται στην αίτησή σας. Αν 
κάνετε αίτηση και για θετά και για μη θετά παιδιά, 
πηγαίνετε στο βήμα 3.   

Δ) Είναι κάποια παιδιά άστεγα, 

μετανάστες, ή έχουν φύγει από το 
σπίτι τους; Εάν πιστεύετε ότι 
οποιαδήποτε παιδί που αναφέρεται σε 

αυτή την ενότητα πληροί αυτή την 
περιγραφή, σημειώστε "Άστεγο, 
Μετανάστης, Έχει φύγει από το σπίτι 
του" στο πλαίσιο δίπλα στο όνομα του 

παιδιού και ολοκληρώστε όλα τα 
βήματα της αίτησης. 



ΒΗΜΑ 2: ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (SNAP), ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
(TANF) Ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ (FDPIR);  
Α) Αν κανείς στην οικογένειά σας δεν συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα:  
• Αφήστε το ΒΗΜΑ 2 κενό και πηγαίνετε στο ΒΗΜΑ 3. 

Β) Αν κάποιος στην οικογένειά σας συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα:  
• Γράψτε έναν αριθμό υπόθεσης για SNAP, TANF, ή FDPIR. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσετε έναν 

αριθμό υπόθεσης. Εάν συμμετέχετε σε ένα από αυτά τα προγράμματα και δεν ξέρετε τους αριθμούς 
υπόθεσής σας, επικοινωνήστε με: 1-800-342-3009. 

• Πηγαίνετε στο ΒΗΜΑ 4. 

ΒΗΜΑ 3: ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Πώς μπορώ να αναφέρω το εισόδημά μου;  
• Χρησιμοποιήστε τους πίνακες «Πηγές εισοδήματος για ενήλικες» και «Πηγές εισοδήματος για παιδιά», που είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος του εντύπου της αίτησης για 

να διαπιστώσετε αν η οικογένειά σας πρέπει να αναφέρει εισόδημα. 
• Αναφέρετε όλα τα ποσά ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ. Αναφορά όλα τα έσοδα σε ακέραιο αριθμό, σε δολάρια. Μην συμπεριλάβετε σεν τς.  

o Ακαθάριστο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα προ φόρων  
o Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ως εισόδημα το ποσό που "πάνε σπίτι» και όχι το συνολικό «ακαθάριστο» ποσό. Βεβαιωθείτε ότι το εισόδημα που αναφέρετε στην αίτηση 

αυτή ΔΕΝ έχει μειωθεί για την πληρωμή φόρων, ασφαλίστρων ή οποιωνδήποτε άλλων ποσών που λαμβάνονται από τον μισθό σας.  
• Γράψτε "0" σε κάθε πεδίο όπου δεν υπάρχει εισόδημα για να αναφέρετε. Τυχόν πεδία που αφορούν εισόδημα και έμειναν κενά θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται ως 

μηδέν. Αν γράψετε «0» ή αφήσετε πεδία κενά, βεβαιώνετε (ορκίζεστε) ότι δεν υπάρχει εισόδημα για να αναφέρετε. Αν υπεύθυνοι σε  τοπικό επίπεδο υποπτεύονται ότι το 
εισόδημα της οικογενείας σας έχει αναφερθεί λανθασμένα, η αίτησή σας θα πρέπει να διερευνηθεί.  

• Σημειώστε πόσο συχνά λαμβάνεται κάθε είδος εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κουτάκια δεξιά από κάθε πεδίο.  

3.A. ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
Α)  Αναφέρετε όλα τα έσοδα που αποκτήθηκαν ή λήφθηκαν από παιδιά.  Αναφέρετε το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα για ΟΛΑ τα παιδιά του νοικοκυριού σας που 
αναφέρονται στο ΒΗΜΑ 1 στο κουτί με την ένδειξη "Συνολικό Εισόδημα Παιδιών." Υπολογίστε μόνο το ε ισόδημα για τα θετά παιδιά αν κάνετε αίτηση για αυτά μαζί με το 
υπόλοιπο της οικογενείας σας.  
 

Τι είναι το εισόδημα παιδιών; Το εισόδημα παιδιών είναι χρήματα που λαμβάνεται εκτός του σπιτιού και καταβάλλεται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στα παιδιά σας. Πολλά νοικοκυριά δεν 

έχουν κανένα εισόδημα παιδιών. 

3.B  ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
Τι θα πρέπει να καταγράψω εδώ; 
• Όταν συμπληρώσετε αυτήν την ενότητα, συμπεριλάβετε ΟΛΑ τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας που ζουν μαζί σας και αναφέρετε έσ οδα και έξοδα, ακόμη και αν δεν 

έχουν συγγενική σχέση  και ακόμη και αν δεν λαμβάνουν δικά τους εισοδήματα.  

• ΜΗΝ συμπεριλάβετε:  

o Άτομα που ζουν μαζί σας, αλλά δεν εξαρτώνται από το εισόδημα της οικογενείας σας και ΔΕΝ συμβάλλουν στο εισόδημα της οικογενε ίας σας.  
o Τα παιδιά και οι μαθητές που ήδη αναφέρονται στο ΒΗΜΑ 1. 

α) Καταγράψτε τα ονόματα των 
ενηλίκων της οικογένειας. Τυπώστε το 
όνομα του κάθε μέλους της οικογένειας 

στα πλαίσια που σημειώνονται για 
"Ονόματα Ενηλίκων μελών της 
οικογένειας (Όνομα και Επώνυμο)." 

Μην αναφέρετε οποιαδήποτε μέλη του 

β) Αναφέρετε εισοδήματα από εργασία.  Αναφέρετε όλα τα έσοδα 
από την εργασία στο πεδίο «Εισοδήματα από εργασία" στην 
αίτηση. Αυτά είναι συνήθως τα χρήματα που ελήφθησαν από 

εργασία. Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος ή γαιοκτήμονας, θα 
αναφέρετε το καθαρό εισόδημα σας. 
 

γ) Αναφέρετε Κοινωνικό Βοήθημα / Διατροφή Παιδιού / 
Διατροφή Συζύγου. Αναφέρετε όλα τα έσοδα που αφορούν το 
πεδίο «Κοινωνικό Βοήθημα/Διατροφή Παιδιού/Διατροφή 

Συζύγου» στην αίτηση. Μην αναφέρετε την αξία σε μετρητά για 
τυχόν παροχές κοινωνικής αρωγής που ΔΕΝ αναγράφονται 
στον πίνακα. Εάν λαμβάνεται εισόδημα ως διατροφή παιδιού ή 

επίδομα διατροφής, αναφέρετε μόνο τα ποσά που έχει ορίσει 



ΒΗΜΑ 3: ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στο 
ΒΗΜΑ 1. Εάν ένα παιδί που αναφέρεται 
στο ΒΗΜΑ 1 έχει εισόδημα, 
ακολουθήστε τις οδηγίες στο ΒΗΜΑ 3, 

μέρος Α. 

Τι θα συμβεί αν είμαι αυτοαπασχολούμενος;  Αναφέρετε 

εισόδημα από την εργασία αυτή ως καθαρό ποσό. Αυτό 

υπολογίζεται αφαιρώντας τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της 
επιχείρησής σας από τα ακαθάριστα έσοδά της.  

το δικαστήριο. Άτυπες αλλά τακτικές πληρωμές θα πρέπει να 
αναφέρονται ως "άλλα" έσοδα στο επόμενο μέρος.  

δ) Αναφέρετε εισόδημα από συντάξεις 
/ συνταξιοδότηση / όλα τα άλλα 
εισοδήματα. Αναφέρετε όλα τα έσοδα 

που αφορούν το πεδίο "Συντάξεις / 
Συνταξιοδότηση / Όλα τα άλλα έσοδα» 
στην αίτηση. 

ε) Αναφέρετε το συνολικό μέγεθος της οικογένειας.  Εισάγετε τον 
συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας στο πεδίο "Σύνολο 
μελών οικογένειας (παιδιά και ενήλικες)." Ο αριθμός αυτός 

ΠΡΕΠΕΙ να είναι ίσος με τον αριθμό των μελών της οικογένειας 
που αναφέρονται στο ΒΗΜΑ 1 και ΒΗΜΑ 3. Αν υπάρχουν μέλη του 
νοικοκυριού σας που δεν έχετε αναφέρει στην αίτηση, πηγαίνετε 
πίσω και προσθέστε τα. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράψετε 

όλα τα μέλη της οικογένειας, καθώς το μέγεθος της οικογένειάς 
σας επηρεάζει την επιλεξιμότητά σας για δωρεάν και μειωμένης 
τιμής γεύματα. 

Στ) Γράψτε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένα ενήλικο μέλος της 
οικογένειας πρέπει να εισάγει τα τέσσερα τελευταία ψηφία του 

Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης του στο χώρο που παρέχεται. 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχές, ακόμη και αν δεν  
έχετε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν κανένα από 
τα ενήλικα μέλη της οικογένειας δεν έχει Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης, αφήστε αυτό το πεδίο κενό και 
επιλέξτε το πλαίσιο προς τα δεξιά με την ένδειξη "Επιλέξτε αν 
δεν υπάρχει ΑΜΚΑ #." 

ΒΗΜΑ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ 

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υπογραφούν από ενήλικο μέλος της οικογένειας. Με την υπογραφή της αίτησης, το μέλος της οικογένειας υπόσχεται ότι όλες οι πληροφορίες 
είναι αληθείς και έχουν αναφερθεί πλήρως. Πριν συμπληρώσετε το τμήμα αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και πολιτικών 
δικαιωμάτων στο πίσω μέρος της αίτησης.  

Α) Αναγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.  Γράψτε την 

τρέχουσα διεύθυνσή σας στα πεδία που παρέχονται , 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες. Αν δεν 
έχετε μόνιμη διεύθυνση, αυτό δεν καθιστά τα παιδιά σας 
μη επιλέξιμα για δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή σχολικά 

γεύματα. Αναφέρετε έναν αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή και τα δύο ως προαιρετική 
επιλογή, που όμως μας βοηθά να σας βρούμε γρήγορα αν 

χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Β) Εκτυπώστε και υπογράψτε το 

όνομά σας. Εκτυπώστε το όνομα 
του ενηλίκου που υπογράφει την 
αίτηση και το άτομο υπογράφει 
στο πεδίο "Υπογραφή ενηλίκου».  

Γ) Γράψτε τη 

σημερινή 
ημερομηνία. Στο 
χώρο που παρέχεται, 
γράψτε τη σημερινή 

ημερομηνία στο 
πλαίσιο.    

Δ) Αναφέρετε τις φυλετικές και εθνοτικές ταυτότητες 

των παιδιών  (προαιρετικό). Στο πίσω μέρος της 
αίτησης, σας ζητάμε να καταγράψετε πληροφορίες 
σχετικά με τη φυλή και την εθνικότητα των παιδιών 
σας. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό και δεν 

επηρεάζει την επιλεξιμότητα των παιδιών σας για 
δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή σχολικά γεύματα. 
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