
familje Të Ardhurat Maksimale të
Familjeve
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madhësi Mund të kualifikohet Ushqimi
falas

Të drejtë për ushqim me çmim të
reduktuar

 çdo vit mujor javor çdo vit mujor javor
1 $ 16,237 $	1, 3 54 $ 3 13 $	2 3 ,
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$ 1, 926 $	4 45

2 21, 983 1, 832 4 2 3 3 1 , 284 2 607 602
3 27, 729 2, 311 5 34 3 9 ,	4 61 3, 2 89 7 59
4 3 3 , 475 2, 7 9 0 6 44 4 7 , 638 3, 9 70 917
5 3 9 , 221 3, 269 7 55 5 5 , 815 4, 652 1,0 74
6 4 4 , 967 3, 748 8 65 63992 5, 333 1, 2 3 1
7 50713 4, 227 9 76 72169 6015 1,3 88
8 5 6 , 459 4, 705 1, 0 86 80346 6, 696 1, 5 46
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anëtar +	5, 746 + 4 79 +	1 11 + 8,177 									+	6

82
+	1 58
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Concordia R-II njo�oi poli�kën e saj të rishikuar të çmimit të lirë dhe të reduktuar për fëmijët e shkollave të paa�ë për të paguar çmimin e plotë të ngrënies të shërbyera në shkolla
sipas Programit Kombëtar të Drekës së Shkollave dhe Programit të Mëngjesit Shkolla.
 
Zyrtarët e arsimit lokal kanë miratuar kriteret e mëposhtme të të ardhurave familjare për të parandaluar   kualifikimi i minierave:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fëmijët nga familjet e të cilëve të ardhurat e tanishme janë në ose nën ato të treguara, kanë
të drejtë për ushqim falas ose të ulur të çmimeve. Aplikacionet janë në dispozicion në zyrën e
shkollës. Për të aplikuar, plotësoni një pagesë të lirë dhe të reduktuar për çmimet e shkollës
për familjen dhe kthejeni atë në shkollë. Informacioni i dhënë në aplikacion është

konfidencial dhe do të përdoret vetëm për qëllimin e përcak�mit të përshtatshmërisë. Aplikimet mund të dorëzohen në çdo kohë gjatë vi�t shkollor. Një kërkesë e plotë kërkohet si
kusht i përshtatshmërisë. Një aplikacion i plotë përfshinë: (1) të ardhurat nga të gjitha burimet ose numri i rasteve të vulës së ushqimit / TANF, (2) emrat e të gjithë anëtarëve të
familjes, dhe (3) nënshkrimi dhe katër shifrat e fundit të numrit të sigurimeve shoqërore numri i anëtarit të rritur të familjes që nënshkruan aplikacionin. Zyrtarët e shkollave mund të
verifikojnë të ardhurat aktuale në çdo kohë gjatë vi�t shkollor.
 
Fëmijët kujdestar mund të jenë të pranueshëm pavarësisht nga të ardhurat e familjes me të cilën ata banojnë.
 
Nëse një anëtar i familjes bëhet i papunë ose ndryshon madhësia e familjes, familja duhet të kontaktojë shkollën për të paraqitur një kërkesë të re. Këto ndryshime mund t'i bëjnë
fëmijët e familjes të drejtë për këto përfi�me.
 
Familjet do të jenë   njo�oi për statusin e përshtatshmërisë së fëmijëve të tyre për ushqim të lirë ose me çmim të reduktuar.   Nëse ndonjë fëmijë nuk është regjistruar në njo�imin e
përshtatshmërisë për familjet që marrin SNAP, TANF ose FDPIR, familja duhet të kontaktojë shkollën për të përfituar falas përfi�met e vakteve për këta fëmijë.    
 
Nëse ndonjë fëmijë nuk është i shënuar në njo�imin e përshtatshmërisë, familja duhet të kontaktojë LEA ose shkollën për të përfituar falas përfi�met e ushqimit për atë fëmijë.
 
Sipas dispozitave të poli�kës, Karen Hemme do të shqyrtojë aplikacionet dhe do të përcaktojë përshtatshmërinë. Nëse një prind është i pakënaqur me aktvendimin e zyrtarit
përcaktues, ata mund të dëshirojnë të diskutojnë vendimin me zyrtarin e dëgjimit mbi baza informale ose mund të bëjë një kërkesë me gojë ose me shkrim te Jami Benson .
Procedurat e dëgjimit janë të përshkruara në poli�kë. Një kopje e plotë e poli�kës është në dosje në secilën shkollë dhe në zyrën qendrore ku çdo palë e interesuar mund ta rishikojë
atë.

(Informacioni vijon në anën e kundërt.)
	
 
	

Shtojca	F (vazhdim)
	
Deklarata	e	mosdiskriminimit	të	USDA:
	
Në	pajtim	me	ligjin	federal	të	të	drejtave	civile	dhe	me	rregulloret	dhe	politikat	e	të	drejtave	civile	të	SHBA-së,	USDA,	agjencitë,	zyrat	dhe	punonjësit	e	tij,	dhe	institucionet	që
marrin	pjesë	ose	administrojnë	programet	e	USDA,	ndalohen	të	diskriminojnë	bazuar	në	racën,	ngjyrën,	origjinën	kombëtare,	gjininë,	aftësinë	e	ku�izuar,	moshën,	ose
ndëshkimin	ose	hakmarrjen	për	veprimtarinë	e	mëparshme	të	të	drejtave	civile	në	çdo	program	ose	aktivitet	të	kryer	ose	të	�inancuar	nga	USDA.
	
Personat	me	aftësi	të	ku�izuara	që	kërkojnë	mjete	alternative	të	komunikimit	për	informacionin	e	programit	(p.sh.	Braille,	shtypshkronja	e	madhe,	audiotape,	gjuhë	amerikane
e	shenjave	etj.)	Duhet	të	kontaktojnë	Agjencinë	(Shtetin	ose	Lokale)	ku	kanë	aplikuar	për	për�itime. Individët	që	janë	të	shurdhër,	me	vështirësi	dëgjimi	ose	me	aftësi	të
ku�izuara	në	të	folur	munden kontakto	USDA	nëpërmjet	Shërbimit	Federal	të	Relay	në	(800)	877-8339. Përveç	kësaj,	informacioni	i	programit	mund	të	vihet	në	dispozicion	në
gjuhë	të	tjera	përveç	anglishtes.
	
Për	të	paraqitur	një	ankesë	të	programit	të	diskriminimit,	plotësoni	Diskriminimin	e	Programit	USDA Formulari	i	Ankesës,	(AD-3027)	gjendet	online	në:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_�iling_cust.html ,	dhe	në	çdo	zyrë	USDA,	ose	shkruani	një	letër	drejtuar	USDA	dhe	sigurojini	në	letër	të	gjithë	informacionin	e	kërkuar	në
formë. Për	të	kërkuar	një	kopje	të	formularit	të	ankesës,	telefononi	( 866 )	632-9992. Dërgoni	formularin	ose	letrën	tuaj	të	plotësuar	në	USDA	duke:
	
(1) 				 mail:	Departamenti	Amerikan	i	Bujqësisë

Zyra	e	Ndihmës	Sekretarit	për	të	Drejtat	Civile
1400	Avenue	Independence,	SW
Washington,	DC	20250-9410;

	
(2) 				 faks:	(202)	690-7442; ose
	
(3) 					 email: program.intake@usda.gov .
	
Ky	institucion	është	një	ofrues	i	mundësive	të	barabarta.
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