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Okul Yemek Programları için Velilere Mektup 
Sayın Veli/Veli: 
Çocukların öğrenmek için sağlıklı yemeklere ihtiyacı var. Spencerport Central School District, her okul günü sağlıklı yemekler sunar. Kahvaltı 
ücreti 1,75 $; öğle yemeği 3,00 dolar. Çocuklarınız ücretsiz yemek veya indirimli yemek için hak kazanabilir. 1 Temmuz 2019'dan itibaren New 
York Eyaletinde indirimli yemek ücreti kabul edilen öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği ücretsiz olarak verilecektir.  

1. HER ÇOCUK İÇİN BAŞVURU DOLDURMAM GEREKİR Mİ? Hayır. Ücretsiz veya indirimli yemek fiyatlarına başvurmak için 
başvuruyu tamamlayın. Evinizdeki tüm öğrenciler için bir Ücretsiz ve İndirimli Okul Yemekleri Uygulaması kullanın. Tamamlanmamış 
bir başvuruyu onaylayamayız, bu nedenle gerekli tüm bilgileri doldurduğunuzdan emin olun. Tamamlanan başvuruyu şu adrese iade 
edin: Andrea Romano, 71 Lyell Ave., Spencerport, NY 14559. 

2. KİMLER ÜCRETSİZ YEMEK ALABİLİR? SNAP, Hindistan Rezervasyonlarında Gıda Dağıtım Programı veya TANF'tan yararlanan 
hanelerdeki tüm çocuklar, geliriniz ne olursa olsun ücretsiz yemek alabilirler. Başvuru, herhangi bir hane üyesi için bir Yardım 
Programının vaka numarasını listelediğinde, ücretsiz yemek yardımı için kategorik uygunluk, bir hanedeki tüm çocukları kapsar. Ayrıca, 
hanenizin brüt geliri Federal Gelire Uygunluk Yönergelerindeki ücretsiz sınırlar içindeyse, çocuklarınız ücretsiz yemek alabilir. Diğer 
Kaynak Kategorik Olarak Uygun atama yoluyla kategorik olarak uygun olan çocukları olan haneler, yasayla tanımlandığı şekilde ücretsiz 
yardım almaya hak kazanabilir ve yardım alma konusunda yardım için SFA ile iletişime geçmelidir. 

3. EVLENDİRİCİ ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ YEMEK ALABİLİR Mİ? Evet, bir koruyucu aile kurumu veya mahkemesinin yasal sorumluluğu 
altındaki koruyucu çocuklar ücretsiz yemek hakkına sahiptir. Hanedeki herhangi bir koruyucu çocuk, geliri ne olursa olsun ücretsiz 
yemek yeme hakkına sahiptir. Koruyucu aile, diğer çocuklar için de yardım başvurusunda bulunmayı seçerse, koruyucu çocuklar da 
koruyucu ailenin bir üyesi olarak dahil edilebilir. Çocukları koruyucu aileye hane üyeleri olarak dahil etmek, hanedeki diğer çocukların 
yardım almaya hak kazanmasına yardımcı olabilir. Koruyucu ailedeki koruyucu olmayan çocuklar ücretsiz veya indirimli yemek yardımı 
almaya uygun değilse, uygun bir koruyucu çocuk yine de ücretsiz yardım alacaktır.. 

4. EVSİZ, KAÇAK VE GÖÇMEN ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ YEMEK ALABİLİR Mİ? Evet, evsiz, kaçak veya göçmen tanımına uyan 
çocuklar ücretsiz yemek hakkına sahiptir. Çocuklarınızın ücretsiz yemek alacağı söylenmediyse, uygun olup olmadıklarını öğrenmek 
için lütfen Evsiz İrtibat veya Göçmen Koordinatörü Bay Timothy O'Connor, 585-349-5151 veya toconnor@spencerportschools.org'u 
arayın veya e-posta gönderin. . 

5. KİMLER İNDİRİMLİ YEMEK FİYATI ALABİLİR? Hane geliriniz bu mektupta gösterilen Federal Uygunluk Gelir Tablosundaki indirimli 
fiyat sınırları içindeyse, çocuklarınız indirimli fiyat uygun olarak onaylanabilir. 1 Temmuz 2019'dan itibaren, New York Eyaletinde indirimli 
yemek fiyatları için onaylanan öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği verilecektir. 

6. BU OKUL YILI ÇOCUKLARIMIN ÜCRETSİZ YEMEK İÇİN ONAYLANDIĞINI YAZAN BİR MEKTUP ALIRsam BAŞVURU YAPAR 
MIYIM? Lütfen aldığınız mektubu dikkatlice okuyunuz ve talimatları takip ediniz. Sorularınız varsa okulu 585-349-5190 numaralı 
telefondan arayın. 

7. ÇOCUĞUMUN BAŞVURUSU GEÇEN YIL ONAYLANDI. BİR DAHA DOLDURMAM GEREKİYOR MU? Yes Çocuğunuzun başvurusu 
yalnızca o okul yılı için ve bu öğretim yılının ilk 30 çalışma gününe kadar geçerlidir. Okul size çocuğunuzun yeni eğitim-öğretim yılı için 
uygun olduğunu söylemediği sürece yeni bir başvuru göndermelisiniz. 

8. WIC ALDIM. ÇOCUĞUM(LAR) ÜCRETSİZ YEMEK ALABİLİR Mİ? WIC'ye katılan hanelerdeki çocuklar, ücretsiz veya indirimli yemek 
fiyatlarına hak kazanabilir. Lütfen ÜCRETSİZ/İNDİRİMLİ YEMEK başvuru formunu doldurun. 

9. VERDİĞİM BİLGİLER KONTROL EDİLİR Mİ? Evet ve ayrıca yazılı kanıt göndermenizi de isteyebiliriz. 
10. ŞİMDİ BAŞVURamazsam SONRA BAŞVURABİLİR MİYİM? Evet, okul yılı boyunca istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Örneğin, işsiz 

kalan ebeveyni veya vasisi olan çocuklar, hane gelirinin gelir sınırının altına düşmesi durumunda ücretsiz ve indirimli yemek yeme 
hakkına sahip olabilir. 

11. BAŞVURUM İLE İLGİLİ OKULUN KARARINA KARAR VERİRSE NE YAPMALIYIM? . Okul yetkilileriyle konuşmalısın. Ayrıca, 
Bay Jonathan Saltzberg, 585-349-5122 veya jsalzberg@spencerportschools.org numaralı telefonu arayarak veya yazarak da bir 
duruşma talep edebilirsiniz. 

12. EVİMDEKİ BİRİ ABD VATANDAŞI DEĞİLSE BAŞVURABİLİR MİYİM? Evet. Ücretsiz veya indirimli yemeklere hak kazanmak için 
sizin veya çocuğunuzun(çocuklarınızın) ABD vatandaşı olması gerekmez. 

13. EVİMİN ÜYESİ OLARAK KİMLERİ DAHİL ETMELİYİM? Hanenizde yaşayan, akraba olan veya olmayan (büyükanne ve büyükbaba, 
diğer akrabalar veya arkadaşlar gibi) gelir ve giderleri paylaşan tüm kişileri dahil etmelisiniz. Kendinizi ve sizinle birlikte yaşayan tüm 
çocukları dahil etmelisiniz. Ekonomik olarak bağımsız olan diğer insanlarla yaşıyorsanız (örneğin, desteklemediğiniz, sizinle veya 
çocuklarınızla geliri paylaşmayan ve orantılı bir harcama payı ödeyen kişiler), onları dahil etmeyin.. 

14. GELİRİM HER ZAMAN AYNI DEĞİLSE? Normalde aldığınız miktarı listeleyin. Örneğin, normalde her ay 1000 dolar kazanıyorsanız, 
ancak geçen ay bazı işleri kaçırdıysanız ve yalnızca 900 dolar kazandıysanız, ayda 1000 dolar kazandığınızı yazın. Normalde fazla 
mesai alıyorsanız, bunu dahil edin, ancak yalnızca bazen fazla mesai yapıyorsanız dahil etmeyin. İşinizi kaybettiyseniz veya çalışma 
saatleriniz veya ücretleriniz azaldıysa, mevcut gelirinizi kullanın. 

15. ASKERDEYİZ. KONUT İZİNLERİMİZİ GELİR OLARAK DAHİL MİYİZ? Temel dışı bir konut yardımı alırsanız, gelir olarak dahil 
edilmelidir. Ancak, konutunuz Askeri Konut Özelleştirme Girişimi'nin bir parçasıysa, konut ödeneğinizi gelir olarak dahil etmeyin. 

16. EŞİM BİR SAVAŞ BÖLGESİNE TEŞVİK EDİLMİŞTİR. SAVAŞ ÖDESİ GELİR SAYILI MI? Hayır, konuşlandırılması nedeniyle temel 
ücretine ek olarak savaş ücreti alınırsa ve konuşlandırılmadan önce alınmadıysa, savaş ücreti gelir olarak sayılmaz. Daha fazla bilgi 
için okulunuza başvurun. 

17. AİLEMİN DAHA FAZLA YARDIM İHTİYACI VAR. BAŞVURACAĞIMIZ BAŞKA PROGRAMLAR VAR MIDIR? SNAP veya 
diğer yardım avantajlarına nasıl başvuracağınızı öğrenmek için yerel yardım ofisinize başvurun veya 1-800-342-3009 numaralı 
telefonu arayın.
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                                                                    2022-2023 GELİR UYGUNLUK KILAVUZU 

 
İNDİRİMLİ FİYAT UYGUNLUK GELİR TABLOSU 

Toplam 
Aile boyu 

Yıllık Aylık Ayda iki kez İki haftada bir Haftalık 

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  

*Her ekleyen kişi ekler  $ 8,732  $ 728  $ 364  $ 336  $ 168 
 
 
Nasıl Başvurulur: Çocuklarınız için ücretsiz veya indirimli yemek alabilmek için, evinizdeki talimatları izleyerek bir başvuruyu dikkatli bir şekilde 
doldurun ve başvuruda belirtilen yetkili ofise geri gönderin. Artık herhangi bir çocuk için SNAP, Muhtaç Ailelere Geçici Yardım (TANF) alıyorsanız veya 
Hindistan Rezervasyonlarında Gıda Dağıtım Programına (FDPIR) katılırsanız, başvuruda çocukların adları, ev SNAP, TANF veya FDPIR vaka 
numarası ve yetişkin bir hane üyesinin imzası. Tüm çocuklar aynı başvuruda listelenmelidir. Herhangi bir hane üyesi için bir SNAP, TANF veya FDPIR 
vaka numarası listelemezseniz, başvuru hanedeki herkesin adını, her hane üyesinin gelir miktarını ve ne sıklıkta alındığını ve nereden geldiğini 
içermelidir. Yetişkin bir hanehalkı üyesinin imzasını ve o yetişkinin sosyal güvenlik numarasının son dört hanesini içermeli veya yetişkinin sosyal 
güvenlik numarası yoksa kutuyu işaretlemelidir. Başvuruda ve talimatlarda belirtildiği gibi tam uygunluk bilgisi sunulmadıkça ücretsiz ve indirimli fiyat 
avantajlarına yönelik bir başvuru onaylanamaz. SNAP veya TANF dosya numaranız için yerel Sosyal Hizmetler Departmanınız ile iletişime geçin veya 
başvurunun gelir bölümünü doldurun. Hane, SFA tarafından çocuklarının doğrudan sertifikalandırıldığı konusunda bilgilendirildiyse, başvuru gerekli 
değildir. Hane halkı, çocuklarının doğrudan sertifika alıp almadığından emin değilse, hane okulla iletişime geçmelidir. 
 
Değişikliklerin Bildirilmesi: Başvuru sırasında onaylandığınız yardımlar, tüm eğitim yılı için ve yeni eğitim yılının 30 çalışma gününe kadar (veya hangisi 
önce gelirse, yeni bir uygunluk tespiti yapılana kadar) geçerlidir. Artık gelirdeki artış veya hane halkı büyüklüğündeki azalma veya artık SNAP 
almıyorsanız değişiklikleri bildirmeniz gerekmez. 
 
Gelir Hariç Tutulanlar: Sağlanan veya düzenlenen herhangi bir çocuk bakımının değeri veya bu tür çocuk bakımı için ödeme olarak alınan herhangi bir 
miktar veya Çocuk Bakımı Gelişimi (Blok Hibe) Fonu kapsamında bu bakım için yapılan masrafların geri ödenmesi bu program için gelir olarak kabul 
edilmemelidir.  
 
İndirimli Fiyata Uygun Öğrenciler: 1 Temmuz 2019'dan itibaren, New York Eyaletinde indirimli yemekler için onaylanan öğrenciler, kahvaltı ve öğle 
yemeği yemeklerini ücretsiz olarak alacaklardır. 
 
Çocuk besleme programlarının işleyişinde hiçbir çocuğa ırk, cinsiyet, renk, ulusal köken, yaş veya engellilik nedeniyle ayrım yapılmayacaktır. 
 
Engelli Çocuklara Yemek Servisi: Federal yönetmelikler, okulların ve kurumların, diyetlerini kısıtlayabilecek engelli çocuklara ücretsiz yemek vermesini 
şart koşar. Engelli bir öğrenci, Federal yönetmeliklerin 7CFR Bölüm 15b.3'ünde, böyle bir bireyin bir veya daha fazla önemli yaşam aktivitesini önemli 
ölçüde sınırlayan fiziksel veya zihinsel bir bozukluğu olan, bu tür bir bozukluğun kaydı olan veya engelli olarak kabul edilen bir öğrenci olarak tanımlanır. 
böyle bir bozulma. Başlıca yaşam aktiviteleri bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: kişinin kendine bakma, elle yapılan işleri yapma, görme, 
duyma, yemek yeme, uyuma, yürüme, ayakta durma, ağırlık kaldırma, eğilme, konuşma, nefes alma, öğrenme, okuma, konsantre olma, düşünme gibi 
işlevler. iletişim kurmak ve çalışmak. Okuldan yemek değişiklikleri talep etmeli ve okula Devlet lisanslı bir sağlık uzmanının tıbbi beyanını 
sağlamalısınız. Çocuğunuzun bir engeli nedeniyle ikameye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, tıbbi beyanın içermesi gereken özel bilgiler olduğundan 
daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. 
 
Gizlilik: Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, öğrencilerin adlarının ve uygunluk durumlarının veli/vasi onayı olmaksızın, Başlık I ve Ulusal 
Eğitimde İlerleme Değerlendirmesi gibi federal eğitim programlarının idaresi veya uygulanması ile doğrudan bağlantılı kişilere açıklanmasını onayladı 
( NAEP), okullara fon tahsisi gibi alanları belirlemek, okulun devam alanının sosyoekonomik durumunu değerlendirmek ve eğitimdeki ilerlemeyi 
değerlendirmek için kullanılan Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı programlarıdır. Eyalet veya yerel eğitim ajansının programı yönetmesi 
koşuluyla, Eyalet kurumu veya yerel eğitim kurumu tarafından yönetilen Eyalet sağlık veya Eyalet eğitim programlarına ve Ulusal Okul Öğle Yemeği 
Programına benzer federal Eyalet veya yerel beslenme programlarına da bilgi verilebilir. Ek olarak, ücretsiz ve indirimli fiyat uygulamasında yer alan 
tüm bilgiler, Ulusal Okul Öğle Yemeği Yasası (NSLA) veya Çocuk Beslenme Yasası (CNA) kapsamında yetkilendirilmiş programların idaresi veya 
uygulanması ile doğrudan bağlantılı kişilere verilebilir; Ulusal Okul Öğle Yemeği ve Okul Kahvaltı Programları, Özel Süt Programı, Çocuk ve Yetişkin 
Bakımı Gıda Programı, Yaz Yemek Servisi Programı ve Kadın Bebekler ve Çocuklar için Özel Ek Beslenme Programı (WIC) dahil; denetim amaçları 
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için Birleşik Devletler Genel Denetçisi ve NSLA veya CNA kapsamındaki programların ihlal edildiği iddialarını araştıran federal, Eyalet veya yerel kolluk 
kuvvetleri yetkilileri. 
 
Yeniden başvuru: Okul yılı boyunca herhangi bir zamanda yardım için başvurabilirsiniz. Ayrıca, şu anda uygun değilseniz, ancak okul yılı boyunca işsiz 
kaldıysanız, hane gelirinizde bir azalma varsa veya aile büyüklüğünde bir artış varsa, o zaman bir başvuru talep edebilir ve tamamlayabilirsiniz. 
 
Uygunluk bilgilerinin NSLA tarafından özel olarak yetkilendirilmemiş ifşası için ebeveynden/veliden yazılı bir izin beyanı alınması gerekir. Başvurunuz 
onaylandığında veya reddedildiğinde size haber vereceğiz.  
 
            İçtenlikle, 
 
            Gary Miner, Gıda Hizmetleri Direktörü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayrımcılık Yapmama Beyanı: Bu, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız ne yapmanız gerektiğini açıklar. 

Federal medeni haklar yasası ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) medeni haklar düzenlemeleri ve politikaları uyarınca, bu kurumun ırk, renk, ulusal 
köken, cinsiyet (cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim dahil), engellilik, önceki medeni haklar faaliyeti için yaş veya misilleme veya misilleme. 

Program bilgileri İngilizce dışındaki dillerde sunulabilir. Program bilgilerini (örneğin, Braille, büyük baskı, ses bandı, Amerikan İşaret Dili) elde etmek 
için alternatif iletişim araçlarına ihtiyaç duyan engelli kişiler, programı yöneten sorumlu eyalet veya yerel kurumla veya (202) 720- numaralı 
telefondan USDA'nın TARGET Merkezi ile iletişime geçmelidir. 2600 (ses ve TTY) veya (800) 877-8339 numaralı telefondan Federal Röle Hizmeti 
aracılığıyla USDA ile iletişime geçin. 

Program ayrımcılığı şikayetinde bulunmak için Şikayetçi, aşağıdaki adresten çevrimiçi olarak edinilebilen AD-3027, USDA Program Ayrımcılığı 
Şikayet Formu'nu doldurmalıdır: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-
17Fax2Mail.pdf, herhangi bir USDA ofisinden (866) 632-9992 numaralı telefonu arayarak veya USDA'ya mektup yazarak. Mektubun, Medeni Haklar 
Sekreter Yardımcısını (ASCR) iddia edilen bir medeni hak ihlalinin niteliği ve tarihi hakkında bilgilendirmek için şikayetçinin adını, adresini, telefon 
numarasını ve iddia edilen ayrımcı eylemin yazılı bir açıklamasını içermesi gerekir. Doldurulmuş AD-3027 formu veya mektubu USDA'ya şu şekilde 
gönderilmelidir: 

1. posta: 
ABD Tarım Bakanlığı 
Sivil Haklar Sekreter Yardımcısı Ofisi 
1400 Bağımsızlık Bulvarı, GB 
Washington, DC 20250-9410; veya 

2. faks: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3. 3. e-posta: 
program.intake@usda.gov 

  

Bu kurum fırsat eşitliği sağlayıcısıdır. 



App # ______________               F _____R _____D_____ 
                             

2022-2023 Ücretsiz ve İndirimli Okul Yemekleri/Süt Başvurusu 
 

Çocuklarınız için ücretsiz ve indirimli yemek başvurusunda bulunmak için arkadaki talimatları okuyun, haneniz için sadece bir form doldurun, 
adınızı imzalayın ve aşağıda belirtilen adrese geri gönderin. Yardıma ihtiyacınız olursa 585-349-5190'ı arayın. Ek isimler ayrı bir kağıtta 
listelenebilir. 
 
Tamamlanan Başvuruları şuraya iade edin: Spencerport Merkez Okul Bölgesi 
                                                                          Dikkat: Andrea Romano 

               71 Lyell Caddesi 
               Spencerport, NY 14559 

    
1. Evinizde okula giden tüm çocukları listeleyin:  

Öğrenci adı Okul Sınıf/Öğretmen Evlatlık 
Evsiz 

Göçmen, 
Kaçak 

     
     
     
     
     
     

 
2.  SNAP/TANF/FDPIR Avantajları: 
Evinizdeki herhangi biri SNAP, TANF veya FDPIR avantajlarından yararlanıyorsa, adını ve VAKA # numarasını buraya yazın. 4. Bölüme geçin ve başvuruyu imzalayın. 
İsim: ______________________________________   DAVA #:__________________________________ 

 
3. TÜM Hane Üyeleri için tüm geliri bildirin (2. adıma 'evet' yanıtı verdiyseniz bu adımı atlayın) 
Tüm Hane Halkı Üyeleri (siz ve geliri olan tüm çocuklar dahil). 
Adım 1'de listelenmeyen tüm Hane üyelerini (kendiniz dahil) gelir elde etmeseler bile listeleyin. Listelenen her Hanehalkı Üyesi için, gelir alırlarsa, her bir kaynak 
için toplam geliri yalnızca tam dolar olarak bildirin. Başka bir kaynaktan gelir almıyorlarsa “0” yazınız. '0' girerseniz veya herhangi bir alanı boş bırakırsanız, rapor 
edilecek herhangi bir gelir olmadığını onaylamış (vaat etmiş) olursunuz. 

Name of household member İşten kazanç 
kesintilerden önce 
Miktar / Ne Sıklıkta 

Nafaka, Nafaka 
 
Miktar / Ne Sıklıkta 

Emeklilik, Emeklilik 
ödemeler 
Miktar / Ne Sıklıkta 

Diğer Gelir, Sosyal 
Güvenlik 
Miktar / Ne Sıklıkta 

Gelir 
yok 

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

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

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

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

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  
 Toplam Hane Üyeleri (Çocuklar ve Yetişkinler)__________       

        *Sosyal Güvenlik Numarasının Son Dört Hanesi:  XXX-XX- __   __   __   __      
 

*Bölüm 3'ü tamamlarken, başvurunun onaylanabilmesi için, hane halkının yetişkin bir üyesi Sosyal Güvenlik Numarasının (SS#) son dört hanesini sağlamalı veya 
"SS# kutum yok"u işaretlemelidir.

 
4.   İmza: Onaylanmadan önce bu başvuruyu bir yetişkin hanehalkı üyesi imzalamalıdır. 
Bu başvurudaki tüm bilgilerin doğru olduğunu ve tüm gelirlerin rapor edildiğini onaylıyorum (söz veriyorum). Bilginin, okulun federal fon alması için verildiğini 
anlıyorum; okul yetkilileri bilgileri doğrulayabilir ve kasıtlı olarak yanlış bilgi verirsem, geçerli Eyalet ve federal yasalara göre kovuşturmaya uğrayabilirim ve 
çocuklarım yemek yardımlarını kaybedebilir. 
İmza:___________________________________________________   Tarih:___________________   
E-posta Adresi: ________________________________________________ 
Ev telefonu: _____________________ İş telefonu: _________________________ Ev Adresi: ____________________________________________ 

 
5. Etnisite ve Irk isteğe bağlıdır; Bu bölüme yanıt vermeniz, çocuklarınızın ücretsiz veya indirimli yemek yeme uygunluğunu etkilemez.  

Etnik köken:   Hispanik veya Latin  Hispanik ya da Latin Değil 
 Yarış (Bir veya daha fazlasını işaretleyin): Amerikan Yerlisi veya Alaska Yerlisi  Asya  Siyah veya Afrikalı Amerikalı  

 Yerli Hawaii Adası veya Diğer Pasifik Adası   Beyaz 
 

 
 

BU SATIRIN ALTINA YAZMAYIN – SADECE OKUL KULLANIMI İÇİN 

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#'m yok 



 
 

                                                                                      UYGULAMA TALİMATLARI  

Ücretsiz ve indirimli yemeklere başvurmak için aşağıdaki talimatları kullanarak haneniz için yalnızca bir başvuru formu doldurun. Başvuruyu imzalayın ve 
başvuruyu Andrea Romano'ya iade edin. Evinizde koruyucu bir çocuğunuz varsa, onları başvurunuza dahil edebilirsiniz. Ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. 
Yardıma ihtiyacınız olursa okulu arayın: (585) 349-5190. Tüm bilgilerin sağlandığından emin olun. Bunu yapmamak, çocuğunuz için sağlanan yardımların 
reddedilmesine veya başvurunuzun onaylanmasında gereksiz gecikmeye neden olabilir. 
 

BÖLÜM 1 TÜM EVLER ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİ TAMAMLAMAK ZORUNDADIR. EVİNİZ İÇİN BİRDEN FAZLA BAŞVURU DOLDURMAYIN. 
(1) Koruyucu çocuklar da dahil olmak üzere, başvuruda bulunduğunuz çocukların adlarını tek bir başvuruya yazdırın 
(2) Sınıflarını ve okullarını listeleyin. 
(3) Evinizde yaşayan bir koruyucu çocuğu belirtmek için kutuyu işaretleyin veya herhangi bir çocuğun evsiz tanımına uyduğunu düşünüyorsanız, 
     göçmen, kaçak (bir okul personeli bu uygunluğu onaylayacaktır). 
 
2. BÖLÜM SNAP, TANF VEYA FDPIR ALAN HANELER 2. BÖLÜMÜ TAMAMLAMALI VE 4. BÖLÜMÜ İMZALAMALIDIR.  
(1) Evinizde yaşayan herkesin güncel bir SNAP, TANF veya FDPIR (Hint Rezervasyonlarında Yiyecek Dağıtım Programı) vaka numarasını listeleyin. 

        Dava numarası yardım mektubunuzda verilmiştir.  
(2) BÖLÜM 4'teki başvuruyu yetişkin bir hanehalkı üyesi imzalamalıdır. BÖLÜM 3'Ü ATLAYIN.   
(3) Bir SNAP vaka numarası, TANF veya FDPIR numarası listelerseniz, hanehalkı üyelerinin adlarını veya gelirlerini listelemeyin. 

 
3. BÖLÜM DİĞER TÜM EVLER BU BÖLÜMLERİ VE 4. BÖLÜMÜN TÜMÜNÜ TAMAMLAMALIDIR. 
(1)  Geliri olsun ya da olmasın, hanenizdeki herkesin adını yazın. Kendinizi, başvuruda bulunduğunuz çocukları, diğer tüm çocukları, eşinizi, büyükanne ve 

büyükbabanızı ve hanenizdeki diğer akraba ve ilgisiz kişileri dahil edin. Daha fazla alana ihtiyacınız varsa başka bir kağıt parçası kullanın. 
(2) Vergiler veya başka herhangi bir şey alınmadan önce her hane üyesinin aldığı cari gelir miktarını yazın ve kazanç, sosyal yardım, emekli maaşı ve diğer 

gelirler gibi nereden geldiğini belirtin. Cari gelir normalden fazla veya az ise, o kişinin normal gelirini yazınız. Bu gelir tutarının ne sıklıkta alındığını 
belirtin: haftalık, iki haftada bir (iki haftada bir), ayda 2 kez, aylık. Gelir yoksa, kutuyu işaretleyin. Sağlanan veya düzenlenen herhangi bir çocuk bakımının 
değeri veya bu tür çocuk bakımı için ödeme olarak alınan herhangi bir tutar veya Çocuk Bakımı ve Gelişim Blok Hibesi, TANF ve Risk Altındaki Çocuk 
Bakım Programları kapsamında bu bakım için yapılan masrafların geri ödenmesi gelir olarak kabul edilmemelidir. bu program için.Enter the total number 
of household members in the box provided. This number should include all adults and children in the household and should reflect the members listed 
in PART 1 and PART 3.  

(3)  Başvuru, Bölüm 3'ün tamamlanmış olması halinde, BÖLÜM 4'ü imzalayan yetişkinin yalnızca sosyal güvenlik numarasının son dört hanesini içermelidir. 
Yetişkinin sosyal güvenlik numarası yoksa kutuyu işaretleyin. Bir SNAP, TANF veya FDPIR numarası listelediyseniz, sosyal güvenlik numarası 
gerekmez.. 

(4) Yetişkin bir hanehalkı üyesi, başvuruyu BÖLÜM 4'te imzalamalıdır..   
 
DİĞER FAYDALAR: Çocuğunuz, Medicaid veya Çocuk Sağlık Sigortası Programı (CHIP) gibi yardımlardan yararlanabilir. Çocuğunuzun uygun olup 
olmadığını belirlemek için program yetkililerinin ücretsiz ve indirimli yemek başvurunuzdaki bilgilere ihtiyacı vardır. Herhangi bir bilgi ifşa edilmeden önce 
yazılı onayınız gereklidir. Diğer avantajlar hakkında bilgi için lütfen ekteki ana Bilgilendirme Mektubu ve Muvafakat Beyanı'na bakın.  

BİLGİ BEYANI KULLANIMI 
Bilgi Bildiriminin Kullanımı: Richard B. Russell Ulusal Okul Öğle Yemeği Yasası, bu başvuruyla ilgili bilgileri gerektirir. Bilgileri vermek zorunda değilsiniz, 
ancak gerekli tüm bilgileri göndermezseniz, çocuğunuzu ücretsiz veya indirimli fiyatlı yemekler için onaylayamayız. Başvuruyu imzalayan birincil ücretli veya 
diğer yetişkin hanehalkı üyesinin sosyal güvenlik numarasının son dört hanesini eklemelisiniz. Koruyucu bir çocuk adına başvurduğunuzda veya bir Ek 
Beslenme Yardımı Programı (SNAP), Muhtaç Aileler için Geçici Yardım (TANF) Programı veya Hindistan Rezervasyonlarında Gıda Dağıtım Programı 
(FDPIR) vaka numarasını listelediğinizde sosyal güvenlik numarası gerekli değildir veya Çocuğunuz için başka bir FDPIR tanımlayıcısı veya başvuruyu 
imzalayan yetişkin hanehalkı üyesinin bir sosyal güvenlik numarası olmadığını belirttiğinizde. Bilgilerinizi, çocuğunuzun ücretsiz veya indirimli yemek yemeye 
uygun olup olmadığını belirlemek ve öğle ve kahvaltı programlarının idaresi ve uygulanması için kullanacağız. 
Uygunluk bilgilerinizi eğitim, sağlık ve beslenme programlarıyla, programlarının yararlarını değerlendirmelerine, finanse etmelerine veya belirlemelerine 
yardımcı olmak için, program incelemeleri için denetçilere ve program kurallarının ihlallerini araştırmalarına yardımcı olmak için kanun uygulayıcı yetkililerle 
paylaşabiliriz.  

AYRIMCILIK ŞİKAYETLERİ 

Federal medeni haklar yasası ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) medeni haklar düzenlemeleri ve politikaları uyarınca, bu kurumun ırk, renk, ulusal köken, cinsiyet (cinsiyet kimliği ve cinsel 
yönelim dahil), engellilik, önceki medeni haklar faaliyeti için yaş veya misilleme veya misilleme. 

Program bilgileri İngilizce dışındaki dillerde sunulabilir. Program bilgilerini (örneğin, Braille, büyük baskı, ses bandı, Amerikan İşaret Dili) elde etmek için alternatif iletişim araçlarına ihtiyaç 
duyan engelli kişiler, programı yöneten sorumlu eyalet veya yerel kurumla veya (202) 720- numaralı telefondan USDA'nın TARGET Merkezi ile iletişime geçmelidir. 2600 (ses ve TTY) 
veya (800) 877-8339 numaralı telefondan Federal Röle Hizmeti aracılığıyla USDA ile iletişime geçin. 

Program ayrımcılığı şikayetinde bulunmak için Şikayetçi, aşağıdaki adresten çevrimiçi olarak edinilebilen AD-3027, USDA Program Ayrımcılığı Şikayet Formu'nu doldurmalıdır: 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, herhangi bir USDA ofisinden (866) 632-9992 numaralı 
telefonu arayarak veya USDA'ya mektup yazarak. Mektubun, Medeni Haklar Sekreter Yardımcısını (ASCR) iddia edilen bir medeni hak ihlalinin niteliği ve tarihi hakkında bilgilendirmek 
için şikayetçinin adını, adresini, telefon numarasını ve iddia edilen ayrımcı eylemin yazılı bir açıklamasını içermesi gerekir. Doldurulmuş AD-3027 formu veya mektubu USDA'ya şu 
şekilde gönderilmelidir: 

1.  posta: 
ABD Tarım Bakanlığı 
Sivil Haklar Sekreter Yardımcısı Ofisi 

2. 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; or 

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

4.  e-posta: 
program.intake@usda.gov 

Bu kurum fırsat eşitliği sağlayıcısıdır.



 

 
 

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ FİYAT YEMEK BAŞVURUSU BİLGİ FORMU 
When filling out the application form, please pay careful attention to these helpful hints. 

 

SNAP/TANF/FDPIR vaka numarası: Bu, tüm sayılar ve harfler dahil olmak üzere, örneğin E123456 veya ilçenizde hangi 
kombinasyon kullanılıyorsa, ajans tarafından size sağlanan geçerli vaka numarasının tamamı olmalıdır. Vaka numaranız için yerel 
Sosyal Hizmetler Departmanınızdan aldığınız bir mektuba bakın veya numaranız için onlarla iletişime geçin. 
 
Evlatlık: Bir aile ile birlikte yaşayan ancak sosyal yardım kurumu veya mahkemesinin yasal bakımı altında olan bir çocuk, aile 
başvurunuzda listelenebilir. Çocuğun “kişisel kullanım” gelirini listeleyin. Bu, yalnızca, kişisel harcama ödenekleri, ailesi tarafından 
alınan para veya bir işten alınan para gibi, çocuğun kişisel kullanımı için belirlenen kurum tarafından sağlanan fonları içerir. Barınma, 
yiyecek ve bakım, tıbbi ve tedavi ihtiyaçları için sağlanan fonlar, koruyucu çocuğa gelir olarak kabul edilmez. Çocuğun kişisel kullanım 
geliri yoksa “0” yazınız. 
 
Ev: Bir evde yaşayan ve gelir ve giderleri paylaşan akraba veya akraba olmayan bir grup insan. 
 
Yetişkin Aile Üyeleri: Evinizde yaşayan 21 yaş ve üzeri tüm akraba ve akraba olmayan kişiler. 
 
Finansal olarak bağımsız: Bir kişi, kazançları ve giderleri aile/hane halkı tarafından paylaşılmadığında, mali açıdan bağımsızdır ve 
ayrı bir ekonomik birim/hane-hanedir. Aynı konuttaki ayrı ekonomik birimler, orantılı giderler ve birbirinden ekonomik bağımsızlık ile 
karakterize edilir. 
 
Mevcut Brüt Gelir: Kesintilerden önce hanenizin her bir üyesi tarafından şu anda kazanılan veya alınan para. Kesinti örnekleri federal 
vergi, Eyalet vergisi ve Sosyal Güvenlik kesintileridir. Birden fazla işiniz varsa, tüm işlerden elde ettiğiniz geliri listelemelisiniz. Birden 
fazla kaynaktan (ücret, nafaka, nafaka vb.) gelir elde ediyorsanız, tüm kaynaklardan elde ettiğiniz geliri listelemelisiniz. Sadece çiftçiler, 
kendi hesabına çalışanlar, göçmen işçiler ve diğer mevsimlik çalışanlar, 1040 Vergi Formlarından bildirilen son 12 aylık gelirlerini 
kullanabilirler. 
 
Brüt gelir örnekleri şunlardır: 
 

  Ücretler, maaşlar, bahşişler, komisyonlar veya serbest 
meslekten elde edilen gelirler 

 Net çiftlik geliri – yalnızca brüt satışlar eksi giderler – 
kayıplar değil 

 Emekli maaşları, yıllık gelirler veya Sosyal Güvenlik 
emeklilik yardımları dahil diğer emeklilik gelirleri 

 İşsizlik tazminatı 
 Refah ödemeleri (SNAP değerini içermez) 
 Kamu Yardımı ödemeleri 
 Evlat edinme yardımı 

 Ek Güvenlik Geliri (SGK) veya Sosyal Güvenlik Mağdurun 
Yardımları 

 Nafaka veya nafaka ödemeleri 
  İşçi tazminatı dahil maluliyet yardımları 
 Veteran'ın geçim yardımları 
  Faiz veya temettü geliri 
 Tasarruflardan, yatırımlardan, tröstlerden ve bir çocuğun 

yemekleri için ödenebilecek diğer kaynaklardan çekilen 
nakit 

  Diğer nakit gelirler
 

 
Gelir İstisnaları: Sağlanan veya düzenlenen herhangi bir çocuk bakımının değeri veya bu tür çocuk bakımı için ödeme olarak alınan 
herhangi bir miktar veya Çocuk Bakımı Gelişimi (Blok Hibe) Fonu kapsamında bu bakım için yapılan masrafların geri ödenmesi bu 
program için gelir olarak kabul edilmemelidir. 
 
Herhangi bir sorunuz varsa veya başvuru formunu doldurmak için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen iletişime geçin: 
 
İsim: Andrea Romano, Gıda Hizmetleri Direktörü Bay Gary Miner'ın İdari Asistanı 
 
Telefon Numarası: (585) 349-5191 
 
 
 


