
ઘરગ�થુ મહ�મ ઘરલેુ આવક મહ�મ ઘરલેુ આવક
માપ માટે પા� મફત ભોજન ઘટાડેલા ભાવ ભોજન માટે પા�

 વાિષ�ક માિસક સા�ાિહક વાિષ�ક માિસક સા�ાિહક
1 $ 16,237 $	1, 3 54 $ 3 13 $	2 3 ,

107
$ 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 63,992 5, 333 1, 2 3 1
7 50,713 4, 227 9 76 72,169 6,015 1,3 88
8 5 6 , 459 4, 705 1, 0 86 80,346 6, 696 1, 5 46

દરકે ઉમેરો 	 	 	 	 	 	
સ�ય +	5, 746 + 4 79 +	1 11 + 8,177 									+	6

82
+	1 58
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જુલાઈ 1, 2019
 
કોનકોડ� આર-II નેશનલ �કૂલ લંચ �ો�ામ અને �કૂલ �ેકફા�ટ �ો�ામ હેઠળ શાળાઓમાં સેવા આપતા ભોજનની સંપૂણ� િકંમત ચૂકવવામાં અસમથ� શાળાના બાળકો માટે તેની સુધારલેી મફત અને
ઘટાડેલી િકંમત નીિતની �હેરાત કરી.
 
�થાિનક િશ�ણ અિધકારીઓએ નીચેના કુટંુબના કદના આવકના ધોરણોને રોકવા માટે અપનાવી છે   ખાણકામ યો�યતા:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
કુટંુબોનાં બાળકો કે જનેી વત�માન આવક બતાવે છે તે નીચ ેઅથવા નીચે છે ત ેમફત અથવા ઘટાડેલી
િકંમતના ભોજન માટે લાયક છે. કાય��મો �કૂલ ઑિફસમાં ઉપલ�ધ છે. અર� કરવા માટે, �ી અને
ઘટાડેલ �ાઇસ �કૂલ ભોજન કૌટંુિબક એિ�લકેશન ભરો અને તેને શાળામા ંપાછા ફરો. એિ�લકેશન પર

�દાન કરલેી માિહતી ગોપનીય છે અને પા�તા ન�ી કરવાના હેતુસર જ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. શાળા વષ� દરિમયાન કોઈપણ સમયે એિ�લકેશન સબિમટ કરી શકાય છે. પા�તાની શરત તરીકે
સંપૂણ� એિ�લકેશન આવ�યક છે. સંપૂણ� એિ�લકેશનમાં શામેલ છે: (1) તમામ �ોતો અથવા ફૂડ �ટે�પ / TANF કેસ નંબર, (2) તમામ ઘરના સ�યોના નામ, અને (3) સહી અને સામાિજક સુર�ા નંબરના
છે�લા ચાર અંક અથવા કોઈ સામાિજક સુર�ાના સંકેત એિ�લકેશન પર સહી કરતા પુ�ત વયના સ�યની સં�યા. શાળાના અિધકારીઓ શાળા વષ� દરિમયાન કોઈપણ સમય ેવત�માન આવકને ચકાસી
શકે છે.
 
પાલક બાળકો જનેી સાથે તેઓ રહે છે તે ઘરની આવકને �યાનમાં લીધા િવના પા� હોઈ શકે છે.
 
જો કોઈ પાિરવાિરક સ�ય બેરોજગાર બને અથવા કુટંુબના કદમાં ફેરફાર થાય, તો પિરવારને નવી એિ�લકેશન ફાઇલ કરવા માટે શાળાનો સંપક�  કરવો જોઈએ. આવા બદલાવો પિરવારના બાળકોન ેઆ
લાભો માટે લાયક બનાવે છે.
 
ઘર હશે   મફત અથવા ઘટાડેલી િકંમતના ભોજન માટે તેમના બાળકોની પા�તા િ�થિતની સૂચના.   જો કોઈ બાળકો SNAP, TANF અથવા FDPIR �ા� કરતા પિરવારો માટે પા�તા સૂચના પર સૂિચબ�
ન હોય, તો ઘરના બાળકોને મફત ભોજન લાભો મેળવવા માટે શાળા સાથે સંપક�  કરવો જોઈએ.    
 
જો કોઈ બાળક (બાળકો) પા�તાની સૂચના પર સૂિચબ� ન હોય, તો ઘરને તે બાળક (બાળકો) માટે મફત ભોજન લાભો મેળવવા માટે એલ.ઇ.એ. અથવા શાળાનો સંપક�  કરવો જોઈએ.
 
પૉિલસીના જોગવાઈઓ હેઠળ, કારને હેમેય એિ�લકેશ�સની સમી�ા કરશે અને યો�યતા િનધા�િરત કરશ.ે જો માતા-િપતા િનણ�ય કરતી અિધકારીના ચુકાદાથી અસંતુ� હોય, તો તેઓ અનૌપચાિરક
ધોરણે સુનાવણી અિધકારી સાથેના ચુકાદા અંગે ચચા� કરવા માંગે છે અથવા તેણી મૌિખક રીતે અથવા લેિખતમા ં�મી બે�સનન ેિવનંતી કરી શકે છે .
સાંભળવાની �િ�યાઓ નીિતમાં દશા�વેલ છે. પોિલસીની સંપૂણ� કૉિપ દરકે શાળામાં અને મ�ય�થ ઑિફસમાં ફાઇલ પર હોય છે �ાં કોઈપણ રસ ધરાવતી પાટ� તેની સમી�ા કરી શકે છે.

(માિહતી િવ�� બાજુ પર અનુસર ેછે.)
	
 
	

જોડાણ	એફ (સતત)
	
યુએસડીએ	નોન	ભેદભાવ	િનવેદન:
	
ફેડરલ	નાગિરક	અિધકાર	કાયદો	અને	યુ.એસ.	િડપાટ�મે�ટ	ઓફ	એ�ીક�ચર	(યુએસડીએ)	ના	નાગિરક	અિધકારોના	િનયમો	અને	નીિતઓ	અનુસાર,	યુએસડીએ,	તેની	એજ�સીઓ,	ઑિફસો	અને
કમ�ચારીઓ	અને	સં�થાઓ	યુએસડીએ	�ો�ા�સમાં	ભાગ	લેતા	અથવા	સંચાિલત	કરતી	સં�થાઓને	�િત,	રંગ,	રા�� ીય	મૂળ,	�િત,	અપંગતા,	ઉંમર,	અથવા	બદલાવ	અથવા	અગાઉની	નાગિરક	અિધકાર
�વૃિ�	માટે	બદલાવ	અથવા	કોઈપણ	કાય��મ	અથવા	�વૃિ�	યુએસડીએ	�ારા	હાથ	ધરવામાં	અથવા	ભંડોળ.
	
િવકલાંગ	�યિ�ઓ	જમેને	�ો�ામ	માિહતી	(દા.ત.	�ેઇલ,	મોટા	િ��ટ,	ઑિડઓટેપ,	અમેિરકન	સાઇન	લ��વજે,	વગેર)ે	માટે	સંચારના	વૈકિ�પક	ઉપાયની	જ�ર	હોય	છે,	તેઓએ	એજ�સી	(રા�	અથવા
�થાિનક)	નો	સંપક� 	કરવો	જોઈએ	�ાં	તેઓએ	ફાયદા	માટે	અર�	કરી. �યિ�ઓ	જ	ેબહેરા	છે,	સાંભળવાની	સખત	અથવા	બોલવાની	અ�મતા	ધરાવે	છે (800)	877-8339	પર	ફેડરલ	િરલે	સેવા	�ારા
યુએસડીએનો	સંપક� 	કરો. વધારામાં,	અં��ે	િસવાયની	ભાષાઓમાં	�ો�ામ	માિહતી	ઉપલ�ધ	કરાવી	શકાય	છે.
	
ભેદભાવની	�ો�ામ	ફિરયાદ	ફાઇલ	કરવા	માટે,	યુએસડીએ	�ો�ામ	િડિ��િમનેશન	પૂણ�	કરો ફિરયાદ	ફોમ�,	(એડી	-3027)	ઑનલાઇન	અહી	ંમળી:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_�iling_cust.html ,	અન	ેકોઈપણ	યુએસડીએ	ઑિફસ	પર,	અથવા	યુએસડીએને	સંબોિધત	પ�	લખો	અને	ફોમ�માં	િવનંતી	કરલેી	બધી	માિહતી	પ�માં	આપો.
ફિરયાદ	ફોમ�ની કૉિપની િવનંતી	કરવા	માટે,	( 866 )	632-9992	પર કૉલ	કરો . તમા�ં	પૂણ�	કરલે	ફોમ�	અથવા	પ�	યુએસડીએને	આના	�ારા	સબિમટ	કરો:
	
(1) 				 મેઇલ:	યુએસ	કૃિષ	િવભાગ

નાગિરક	અિધકારીઓના	સહાયક	સિચવનુ	ંકાયા�લય
1400	�વતં�તા	એવ�યુ,	ડ��યુડ��યુ
વૉિશં�ટન,	ડીસી	20250-9410;

	
(2) 				 ફે�સ:	(202)	690-7442; અથવા
	
(3) 					 ઇમેઇલ: program.intake@usda.gov .
	
આ	સં�થા	સમાન	તક	પૂરી	પાડનાર	છે.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

