PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A LIBERDADE E A PREÇO
REDUZIDO AS REFEIÇÕES ESCOLARES
Queridos pais/encarregados de educação:
As crianças precisam de refeições saudáveis para aprender. O Departamento Escolar de Pawtucket oferece
refeições saudáveis a cada dia na escola. O pequeno-almoço é gratuito; almoço custa US$ 1.85 para o ensino
fundamental e $2.00 para secundário. Seus filhos podem se qualificar para refeições gratuitas ou a preço
reduzido refeições. Preço Reduzido é .40 centavos almoço e almoço é livre. Este pacote inclui um aplicativo
gratuitamente ou a preços reduzidos benefícios refeição e um conjunto de instruções detalhadas. Abaixo estão
algumas perguntas e respostas comuns para ajudar você com o processo de aplicação.
1. QUEM PODE OBTER GRATUITAMENTE OU A PREÇO REDUZIDO AS REFEIÇÕES?
 Todas as crianças em famílias que recebem benefícios do Estado [SNAP], [programa de
distribuição de alimentos em reservas índias (FDPIR)] ou [Estado TANF], são elegíveis para
refeições gratuitas.
 Fomentar as crianças que estão sob a responsabilidade legal de uma agência de acolhimento ou do
tribunal são elegíveis para refeições gratuitas.
 As crianças que participam na sua cabeça da escola Iniciar programa são elegíveis para refeições
gratuitas.
 Crianças que satisfaçam a definição de desabrigados, runaway, ou migrantes são elegíveis para
refeições gratuitas.
 As crianças podem receber gratuitamente ou a preço reduzido as refeições se o seu rendimento do
agregado está dentro dos limites de renda federal as diretrizes de elegibilidade. Seus filhos podem
se qualificar para refeições gratuitas ou de preço reduzido se o seu rendimento do agregado cai em
ou abaixo dos limites nesta tabela.
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2. COMO POSSO SABER SE OS MEUS FILHOS SE QUALIFICAR COMO DESABRIGADOS, MIGRANTES, OU
RUNAWAY? Fazer os membros do seu agregado familiar falta um endereço permanente? Você vai ficar juntos
em um abrigo, hotel ou outras instalações de alojamento temporário convénio? Não mude a sua família numa
base sazonal? São quaisquer crianças que vivem com você que escolheram para deixar sua prévia familiar ou
doméstico? Se você acredita que as crianças em sua casa atender essas descrições e não foram informados os
seus filhos irão obter refeições gratuitas, por favor telefone ou e-mail [escola, desabrigados de ligação ou
de coordenador de migrantes].
3. DEVO PREENCHER UM PEDIDO PARA CADA CRIANÇA? N° Use um livre e Preço Reduzido Aplicação
refeições escolares para todos os alunos em sua casa. Não podemos aprovar um aplicativo que não está
completo, então certifique-se de preencher todas as informações necessárias. Retornar o Requerimento
preenchido para: sua escola.
4. Devo PREENCHER UM PEDIDO SE recebi uma carta neste ano letivo dizendo meus filhos já estão aprovados
para refeições gratuitas? Não, mas leia a carta que você got cuidadosamente e siga as instruções. Se qualquer
crianças em sua casa estavam ausentes da sua elegibilidade notificação, contato Debra Findlay, 401-7296377 ou Findlayd@psdri.net, imediatamente.

5. Aplicação do meu filho foi aprovado no ano passado. Devo PREENCHER UM NOVO? Sim. O seu filho é uma
aplicação que só está bom para esse ano escolar e para os primeiros dias do presente ano escolar, através
de [data]. Você deve enviar um novo pedido se a escola lhe disse que o seu filho é elegível para o novo ano
escolar. Se você não enviar um novo aplicativo que é aprovado pela escola ou você pode não ter sido
notificado de que o seu filho é elegível para refeições gratuitas , seu filho será cobrado o preço total para
refeições.
6. Eu recebo WIC. Podem os meus filhos obtenha gratuitamente refeições? Crianças em famílias que participam
em WIC podem ser elegíveis para refeições gratuitas ou de preço reduzido. Favor enviar um aplicativo.
7. AS INFORMAÇÕES DOU SER VERIFICADO? Sim. Também poderemos solicitar que você envie uma prova
escrita da renda domiciliar você relatório.
8.

SE EU NÃO QUALIFICAR AGORA, POSSO APLICAR MAIS TARDE? Sim, você pode aplicar a qualquer
momento durante o ano escolar. Por exemplo, crianças com um dos pais ou por um tutor que ficar
desempregado pode se tornar elegíveis para acesso gratuito e refeições a preço reduzido se a renda
domiciliar cai abaixo do limite de renda.

9.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO CONCORDO COM A DECISÃO DA ESCOLA SOBRE MEU PEDIDO? Você
deveria falar com funcionários da escola. Você também pode solicitar uma audiência ligando ou escrevendo
para: Lee Rabbitt, Superintendente assistente, rabbittl@psdri.net

10. POSSO APLICAR SE ALGUÉM NA MINHA CASA NÃO É UM CIDADÃO DOS ESTADOS UNIDOS? Sim.
Você, seus filhos ou outros membros do agregado não têm de ser cidadãos dos Estados Unidos a aplicar para
refeições gratuitas ou de preço reduzido.
11. E SE A MINHA RENDA NÃO É SEMPRE O MESMO? LISTA A QUANTIDADE QUE VOCÊ normalmente recebe.
Por exemplo, se você normalmente fazem de 1000 dólares cada mês, mas você perdeu algum trabalho no mês
passado e só fez $900, colocar para baixo que você fez $1000 por mês. Se você normalmente obter as horas
extraordinárias, incluem, mas não incluem apenas se você trabalhar horas extras por vezes. Se você tiver
perdido o emprego ou tinham suas horas ou salários reduzidos, use seu rendimento atual.
12. E se alguns membros do agregado não têm renda PARA RELATÓRIO? Membros do agregado não pode
receber alguns tipos de rendimentos nós pedimos para que o relatório sobre a aplicação ou não pode receber
um rendimento em todos. Sempre que isso acontecer, escreva um 0 no campo. No entanto, se qualquer
rendimento campos são deixados em branco ou vazio, aqueles irá também ser contados como zeros. Por favor
tenha cuidado quando deixar em branco os campos de renda, como vamos supor que você pretende fazer.
13. ESTAMOS EM MILITARES. NÓS RELATÓRIO NOSSA RENDA DE FORMA DIFERENTE? A SUA BASE DE
REMUNERAÇÃO E BÔNUS EM DINHEIRO DEVE SER RELATADO COMO RENDIMENTO. SE VOCÊ RECEBER
QUALQUER VALOR EM DINHEIRO SUBSÍDIOS PARA FORA DA BASE DO ALOJAMENTO, ALIMENTOS OU
VESTUÁRIO, DEVEM TAMBÉM SER INCLUÍDOS COMO RENDIMENTOS. NO ENTANTO, SE O SEU
ALOJAMENTO É PARTE DA INICIATIVA DE PRIVATIZAÇÃO DE ALOJAMENTO MILITAR NÃO INCLUEM O
SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO COMO RENDIMENTO. QUALQUER PAGAMENTO DE COMBATE ADICIONAL
RESULTANTE DA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM É EXCLUÍDO DA RENDA.
14. O QUE ACONTECE SE NÃO HÁ ESPAÇO SUFICIENTE na aplicação para a minha família? Lista de qualquer dos
membros do agregado adicional em um pedaço de papel separado e anexe ao seu aplicativo.
15. A MINHA FAMÍLIA PRECISA DE MAIS AJUDA. EXISTEM OUTROS PROGRAMAS QUE PODEM SER
APLICADOS PARA? SUA FAMÍLIA PODE SER ELEGÍVEL PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DE
NUTRIÇÃO SUPLEMENTAR (SNAP) ou outros programas. Para saber se você se qualifica ou para saber mais,
entre em contato com o Projeto de alcance ELÁSTICO URI 1-866-306-0270.
Se você tiver outras perguntas ou precisar de ajuda, chamada Debra Findlay, funcionário de
processamento, 401-729-6377.
Sinceramente,
Debra Findlay

