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إختيارى  :الهوية اإلنثيية و العرقية للطفل
يحن مطالبون بطلب معلومات عن أنثيية و عرقية أطفالك  .هذه المعلومات مهمة و هى تساعد على التأكد من أييا يخدم مجتمعيا تماما .
الرد على هذا القسم هو إختيارى و ال يؤنثر على أحقية او اهلية أطفالك للحصول على وجبات مجايية أو مخفضة .
اإلنثيية ( اختر واحدة أو أكنثر ) :
العرق ( اختر واحدة ) :
[ ] سكان هاواي األصليين أو
[ ] الهيود الحمر أو أالسكا األصليين
[ ] ابيض أو التييي
جزر المحيط الهادئ
[ ] آسيا
[ ] ال ابيض أو التييي
[ ] أبيض
[ ] أسود أو أمريكي من أصل إفريقى
الخطوة  5ال تكلفة تأمين صحي من برنامج التأمين الصحي لويزيانا للطفولة (  : ) LaCHIPمعظم األطفال الذين يحصلوا على وجبات مجايا أو بسعر مخفض الذين ليس لديهم تأمين صحي يمكن الحصول على
تغطية صحية مجايية من  . LaCHIPيسمح لليظام المدرسي لتبادل المعلومات من هذا الطلب مع  . LaCHIPإذا كيت ال ترغب في مشاركة المعلومات من الطلب الخاص بك للحصول على وجبات مجايية أو بسعر
مخفض مع  ، LaCHIPفإيك تحتاج إلى التعليم على الصيدوق و التوقيع أدياه  .قرارق سوف لن يؤنثر على أهلية طفلك فى الحصول غلى وجبات مجايية وبسعر مخفض .
_______ ايا ال اريد من موظفى المدرسة مشاركة معلومات من طلب حصولى على وجبات مجايية او مخفضة النثمن مع . LaCHIP
الرجاء التوقيع هيا

_____________________
التاريخ

________________________________________________
توقيع الوالدين  /الواصى

X

جدول الدخل الفيدرالى للتأهل فى العام الدراسي 2018 - 2017
االسبوعى
$430

الشهرى
$1,860

السنوى
$22,311

عدد أفراد األسرة
1

قد يتاهل أطفالك لمجايية الوجبات

$578

$2,504

$30,044

2

أو وجبات مجايية إذا كان دخل

$727

$3,149

$37,777

3

اسرتك يقع داخل أو عيد أقل من

$876
$1,024

$3,793
$4,437

$45,510
$53,243

4
5

الحدود المفروضة فى هذا الجدول .

$1,173

$5,082

$60,976

6

$1,322

$5,726

$68,709

7

$1,471
+149

$6,371
+$645

$76,442
+$7,733

8
كل فرد إضافى :

قايون الغداء ريتشارد رسيل المدرسة الوطيى  ,يتطلب معلومات الجل هذا الطلب  .ال يكن لديك إلزام إلعطاء المعلومات ،ولكن إذا لم تقم بذلك  ،فإييا ال يستطيع الموافقة على ميح طفلك وجبات مجايية أو مخفضة.
يجب عليك إعطاء األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي للفرد البالغ من أفراد األسرة الذى يوقع على الطلب  .األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي غير مطلوبة عيدما تقدم الطلب ييابة عن
الطفل بالتبيى أو ايك اقدم قائمة بريامج التكميلي للتغذية المساعدة (  ، ) SNAPبريامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة (  ) TANFأو توزيع الغذاء في المحميات الهيدية (  ) FDPIRرقم القضية أو اى رقم
 FDPIRاخر معرف لطفلك أو عيدما تشير إلى أن الفرد البالغ فى األسرة الموقيع على الطلب اليوجد له رقم الضمان االجتماعي  .سوف يستخدم المعلومات الخاصة بك لتحديد ما إذا كان طفلك يستحق الوجبات
المجايية أو المخفضة  ،و إلدارة و تطبيق برامج الغذاء والفطور  .قد يشارك معلومات االستحقاق الخاصة بك مع التعليم  ،و الصحة  ،وبرامج التغذية لمساعدتهم على تقييم و تمويل و تحديد طبيعة اإلعايات لبرامجهم ،
ومراجعي الحسابات لمراجعة البريامج  ،و المسؤولين عن تيفيذ القايون لمساعدتهم على اليظر في ايتهاكات قواعد البريامج .
تحظر وزارة الزراعة األمريكية (  ) USDAعلى عدم التمييز ضد عمالئها وموظفيها  ،و المتقدمين للوظائف على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو الجيس أو الهوية الجيسية أو الدين أو
االيتقام  ،وعيد االقتضاء ،و المعتقدات السياسية أو الحالة الزوجية  ،ويستمد الوضع العائلي أو الوالدين  ،أو التوجه الجيسي  ،أو كل أو جزء من دخل الفرد من أي بريامج المساعدة العامة  ،أو حماية المعلومات
الورانثية في العمل أو في أي بريامج أو يشاطات أجريت بواسطة أو التي تمولها إدارة  . USDAو ييبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البريامج ( منثل
برايل  ،الطباعة الكبيرة  ،السمعية  ،لغة اإلشارة األمريكية  ،و ما إلى ذلك ) االتصال بالوكالة ( الوالية أو المحلية ) حيث يقدمون طلبات للحصول على استحقاقات  .يمكن لألفراد المصابين بالصمم أو يعايون من
صعوبة في السمع أو يعايون من إعاقات في اليطق االتصال بوزارة الزراعة األميركية  USDAمن خالل خدمة الترحيل الفيديرالية على الرقم  . ) 800 ( 877 - 8339باإلضافة إلى ذلك  ،قد تتاح معلومات
البريامج بلغات أخرى غير اإليجليزية  .إذا كيت ترغب في تقديم شكوى لبريامج الحقوق المديية أو التمييز  ،إستكمل يموذج الشكوى (  ) 3027 -ADلبريامج التمييز  ، USDAالذى يوجد على االيتريت في موقع
 ، http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlأو في أي مكتب من مكاتب وزارة الزراعة األميركية  ، USDAأو االتصال بالرقم  ) 866 ( 632-9992لتطلب اليموذج  .يمكيك أيضا
ان تكتب جواب يحتوى على كافة المعلومات المطلوبة في اليموذج  .أرسل يموذج الشكوى او الجواب بالبريد إلى وزارة الزراعة األميركية  ، USDAمدير  ,مكتب التحكيم  1400 ،االستقالل أفيييو  ،واشيطن ، DC
 ، 20250-9410أو عن طريق الفاكس  ) 202 ( 690-7442أو البريد اإللكترويى فى . program.usda@intake.gov
 USDAهى تقدم تكافؤ الفرص فى العمل .

يجب إعادة هذا الطلب إلى  :مدير الكابيتيريا المدرسية  ,بواسطة البريد او شخصيا إلى  4600ريفر روود  ,ماريررو لويزيايا 70072
إذا كان لديك أسئلة  ,إتصل  )504( 349-7687 :أو 844-349-7687
050
119
047
045
074
042
112
118
044
089
116
085
141
030

Strehle Elementary
Taylor, Pat Aca.
Terrytown Elem.
Thibodeaux, Myrtle
Truman Middle
Wall, Miller Elem.
Washington Mont.
Westbank Comm.
West Jefferson
Woodland West
Woods, G.T. Elem.
Worley Middle
Smothers Acad.
Bunche Elem.

092
034
063
053
035
081
036
038
073
040
029
013
070
059
105
088
064

Marrero Academy
Marrero, L.H. Middle
Martyn, John Alt.
Matas Elementary
McDonogh #26 Elem.
Meisler Middle
Metairie Academy
Pitre, Vic A. Elementary
Pittman Elementary
Riverdale High
Riverdale Middle
Riviere Elementary
Roosevelt Middle
Ruppel Academy
St. Ville Elementary
Schenckenburger Elem
Solis, Paul Elementary

024
037
026
051
055
066
100
028
114
021
052
079
056
377
107
061
033

Hart, Wm. Elementary
Haynes Academy
Hazel Pk / Hilda Knoff
Hearst Elementary.
Higgins High
Janet Elementary
Jeff Chambers Found
Jefferson Elementary
Jefferson, Thomas High
Johnson / Gretna Pk.
Keller Elementary
Kerner, Leo Elem.
King, Grace High
Laureate Academy
Lincoln Elementary
Livaudais Middle
Live Oak Manor Elem.

011
104
012
054
058
014
086
015
057
016
017
048
020
019
022
006
023

Dolhonde Elementary
Douglass Elementary
East Jefferson
Ehret High
Ellender School
Ellis Elementary
Estelle School
Fisher Middle-High
Ford, Henry Middle
Grand Isle School
Green Park Elem.
Greenlawn Terrace
Gretna Middle
Gretna #2 Academy
Harahan Elementary
Harris, Mildred S Elem
Harris, T.H. Middle

049
001
071
077
078
004
083
069
007
067
065
072
068
008
002
009
062

Adams Middle
Airline Park Academy
Alexander Elementary
Audubon Elementary
Birney Elementary
Bissonet Elementary
Bonnabel Magnet
Boudreaux Elementary
Bridgedale Elementary
Butler Elementary
Celerity Woodmere Char.
Chateau Estates Elem.
Cherbonnier / Rillieux
Clancy / Maggiore
Collins, Lionel Mont.
Cox, George Elementary
Cox, Helen High

