
2022-2023 ApIicaco doméstica protótipo para refeicöes escolares gratuitas e corn preço reduzido 
Complete uma aplicacäo par agregado familiar. Par favor, use uma caneta (não urn lápis). 

Seni-teto, 
- - - 

Estudante' criança migrante, 

OeflnçuodeMernbrodoagregado \, Primeiro nome da crianca Sobrenome Ultimo nome da crianca Série Sim Nao adotada fugrSva 

familiar: 'Qualguer urn sue vive corn - - 
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PASSO 2 Quaisquer membros do agregado familiar (incluindo vocd) participam atualmente de um ou mais dos seguintes programas de assistincia: SNAP, fANF ou FDPIR? 

Se NAO > Va pars o PASSO 3. Se SIM> Escrever urn nümero de caso aqui, ern seguida vá pars o PASSO 4 
Nümero do processo: 

INSo complete 0 PASSO 31 Escreva apenas urn ndrnero de caso neste espaço. 

Corn que frequéncia? 

A. Renda da crianca Renda da cnança Semana Quinrefl macs Mensal 
As vezes, crianças no agregado familiar ganham ou recebem renda. For favor, inclua a renda total recebida por todos Os . 

membros do agregado familiar listados no PASSO 1 aqui. $  

B. Todos as membros adultos do agregado familiar (incluindo voce) 

Liste todos os membros do agregado familiar nSo listados no PASSO 1 (incluindo voce), mesmo se eles n5o recebem rends. Pars cada membro do agregado familiar indicado, se eles recebem rends, informe a renda total bruta 

(antes de impostos) Para cada fonte em dólares inteiros (sem centavos) somente. Se eles nbc recebem renda de qualqaer fonte, escreva "0". Se vocé digitar "0" ou deixar qaaisquer campos em branco, vocd estd certificando 

(prometendo) que nbo ha renda Para informar. 

Corn que frequéncia? Corn que frequencia? Peesaes/Aposenta- Corn que frequència? 
Nome dos membros adultos do agregado familiar Assistdncia Pdblica/Apoio a domia/Todos as outran 

Reedas do trabaiho 
Semrana Quinmena 2ezes Mensal Criança/PensSo alirnenticia Semana Quiezena ezes Mensal 

rendas 
Semana Quinzena ezes (pnrnero e dltirno) . 
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Quatro dltimos digitos do nUmero de seguranca social 

           

ISSN) do assalariado primdrio ou outro membro adulto do x x x x x 

   

Marque se nbo houver SSN 

    

agregado familiar 

            

Mensa 

Vocé nSo tern certeza qual 

renda dese incluir aqui? 

Vire a pdgina e analise Os 

grdficos intitulados "Fontes 

de Renda" Para mais 

info rrnacdes. 

o gráfico "Fontes de renda 

Para crianças" ira ajudd-lo 

corn a seçSo Renda de 

criança. 

o grafico "Fontes de renda 
Para adultos" ird ajudd-lo 

corn a seçSo Todos on 
membros adultos do 

agregado familiar. 

Total de membros do agregado 

familiar (criaocas e adultos) 

"Eu certifico Ijurol que todas as inforrnaches sobre esta aplicação são verdadeiras e que todas as rendas estbo inforrnadas. Eu enlendo que esta inforrnaçSo é dada ern coneobo corn o recebirnento dos recursos Federais, e que Os funciondrios da escola podern averiguar Iverificarl as inforrnaçOes. 

Estou ciente de que case eu tenha fornecido inforrnaçhes falsas, rneus frlhos podern perder beneficios alirnentares, e eu p0550 ser processado sob as leis estaduais e federals aplicdveis". 

Endereço (Se disponivel) Apto no Cidade Estado CEP Telefone diurno e e-mail (opcional) 



Fonte de renda para criancas 

Fontes de renda da crianca Exemplo(s) 

- A criança tern urn ernprego regular de periodo 
integral ou rneio-periodo onde ganha urn ou mais 
salaries 

- Uma crianca e cega ou possui deficiência e 
recebe beneficios da Previdéncia Social 
- Urn parente estd desativado, aposentado, ou 
falecido, e seu filho recebe perisôes da 
previdéncia social 

- Urn membro familiar ou amigo(a) dá 

dinheiro para a crianca gastar crianca 

regularmente 

- A crianca recebe renda regular de urn 

fundo de penso privado, anuidade, ou de 

trust 

Renda do trabaiho 

Seguro Social 

- Pagamentos de deficiência 

- Penso de sobrevivência 

-Renda da pessoa fora do agregado farnI(ia 

Renda de qualquer outra fonte 

Fonte de renda para adultos 

Rendas do trabalho 

- Ordenado, salários, bonus em 
dinheiro 
- Lucro liquido de auto-em-
prego (fazenda ou negOcio) 

Se vocé está no Exército dos 

EUA: 

- Remuneracdo base e bonus 
em dinheiro (NAO inclui 
pagamento de combate, FSSA 

ou subsidios de habitaco 
privatizados) 
- Subsidios de habitaco fora 
da base, alimentacdo e 
vestuário 

Assisténcia 
Pu bi ica/Penso 

- Seguro desemprego 

- Cornpensaco do trabalhador 

- Renda suplementar de 

seguranca (SSI) 

- Assisténcia de dinheiro do 

Estado ou governo local 

- Pagamentos de penséo 

alimenticia 

- Pagamentos de apoio a 

crianca 

- Beneficios a veteranos 

- Beneficios da greve 

PensBes/Aposentadoria/T 
odas as outras 

- Seguranca Social (incluirido 
aposentadoria de ferrovia e 
seguro de pneumoconiose de 
mineiros de carvéo) 
- Previdéncia Privada ou 
beneficios de deficidncia 
- Renda regular de trusts ou 
propriedades 
- Anuidades 
- Renda de retorno de 
investimento 
- Juros ganhos 
- Renda de aluguel 
- Pagamentos regulares em 
dinheiro fora do agregado 
familiar 

Somos obrigados a solicitar informacôes sobre a rap de seus fflhos e etnia. Esta informag5o é importante e ajuda a ter certeza de clue nós estamos servindo plenamente nossa 

comunidade. A resposta a esta secäo é opcional e no afeta a elegibilidade de seus fllhos para receber refeicöes gratuitas ou a preco reduzido. 

Rap (marque urn): Hispânicaou Latina No Hispânica ou Latina 

Raga (marque urn ou rnais): ..... India americana ou nativa do Alasca Asiática Americana negra ou africana Nativa do Havai ou de Outra llha do Pacifico 

- Branca 

A lei do Almoço Escolar Nacional de Richard B. Russell exige a informaç90 nesta aplicacdo. Vocé néo tern clue 

fornecer a inforrnaç9o, max se ndo o fizer, ndo poderemos aprovar seu filho para receber refeicoes gratuitas ou a 

preço reduzido. Vocé deve incluir os quatro dltimos digitos do némero do seguro social do membro adulto do 
agregado familiar clue assina a aplicaçdo. Os quatro dltimos digitos do niirnero de segurança social n3o e 
necessdria quando vocé faz o cadastro em nome de urn filho adotivo ou lista urn ndrnero de processo de 

Programa de Assisténcia de Nutriç90 Suplementar (SNAP), Assisténcia Tempordria para Farnilias Necessitadas (TANF) 

Programa ou Programa de Distribuiçdo de Alirnentos em Reservas Indigenas )FDPIR) ou urn outro identificador 

de FDPIR para o seu fllho ou quando voce indicar que o membro adulto do agregado familiar que assina a aplicacéo 

n5o tern urn niirnero de segurança social. Usarernos suas inforrnaçBes para determinar se 0 seu filho d elegivel para 

receber refeiçBes gratuitas ou a preco reduzido, e para a administraçbo e execuçbo dos prograrnas de almoço e café 
da manhS. Nds PODEMOS compartilharsuas informaçoesdeelegibilidade corn educaçto, sadde e programas de 

nutriçdo para ajudd-los a avaliar, financiar, ou determinar beneficios para os seus programas, auditores para 

avaliaçbo de programas; e corn autoridades policiais para ajudd-los a analisar violaçBes de normas do prograrna. 

De acordo corn a lei de direitos civis Federals e do Departamento de Agricultural (USDA), regularnentos relativos aos 

direitos civis e politicas, o USDA, as suas agdncias, escritórios e funciondrios, e as instituiçOes clue participarn ou que 

adrninistrarn prograrnas do USDA estbo proibidos de discriminar corn base em raga, cor, nacionalidade, sexo, 

deficidncia, idade ou represdlia ou retaliaçbo a atividade antes dos direitos civis em qualquer programa ou atividade 

realizada ou financiada polo USDA. 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
How often? 

Totalincome Weekly v-Weekly 2x Monthly Household size  

As pessoas corn deficidncia que necessitam de rneios alternativos de cornunicacbo para inforrnacSo do programa (por 

exemplo Braille, letras grandes, fita de audio, linguagern gestual americana, etc.), devem entrar em contato coma 

Agdncia (Estado ou local) onde se cadastraram para beneficios. Os individuos clue sbo surdos, corn deficièn- cia auditiva ou 

tern dificuldades de fala podem eritrar em contato corn o USDA através do Serviço Federal de retransmissdo em 

(800) 877-8339. Alérn disso, informacoes sobre o programa podern ser disponibilizadas em outros idiomas além do 

lnglês. 

Para registrar uma queixa de programa de discrirninaçbo, preencha o formulário do queixa do discriminaçbo do 
programa USDA, )AD-3027) encontrado on-line em: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, e em 

qualquer escritdrio do USDA, ou escreva uma carta dirigida ao USDA e forrteça na carta todas as informaçBes 
solicitadas no formuldrio. Para solicitar uma cópia do forrnuldrio do reclamaçbo, ligue para (866) 632-9992. Envie seu 

formulário ou carta completa para USDA por: 

Correio: Departarnento da Agricultura dos EUA 

Gabinete do 5ecretdrio Adjunto de Direitos Civis 1400 

Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

fax (202) 690-7442; ou 

email: program.intake@usda.gov. 

Esta instituiçbo é urn provndor do igualdade de oportunidades. 

Eligibility: 

Free Reduced Denied 

Categorical Eligibility 

Determining Official's Signature Date Confirming Official's Signature Date Verifying Official's Signature Date 



Consentimento para Divulgaçâo 2022/2023 I USD 229 Blue Valley School District 
Cornpartilhando inforrnaçôes corn outros programas 

Prezado Pai/Responsável: 

VocO nâo precisa assinar ou enviar este formulário para obter preços reduzidos ou beneficios de refeiçoes gratuitas do 
Programa de Nutriçao Infantil para seus filhos e isso não afetará a elegibilidade ou participaçao nos Programas de 
Nutrição Infantil. 

Para economizar tempo e esforço, as informaçoes sobre a qualificaçäo de seus filhos para preços reduzidos ou beneficios 
gratuitos do Programa de Nutriçäo Infantil podern ser compartilhadas corn outros programas para os quais seus filhos 
podem se qualificar. Para os programas listados abaixo, devemos ter sua permissao para compartilhar suas 
informaçôes, mesmo que seus alunos ja tenham sido aprovados para refeiçoes gratuitas para o ano letivo de 
2022-2023 por meio de certificação direta. 

Não, NAO quero que informaçOes sobre a elegibilidade de meus filhos para os beneficios do Programa de Nutriçao Infantil 
sejam compartilhadas corn nenhum desses programas. Entendo que sou responsável pelo pagamento integral das 
taxas de inscriçäo. 

SIM, QUERO que os funcionários da escola compartilhem informaçoes sobre a elegibilidade de meus filhos para os beneficios 
do Programa de Nutriçäo Infantil (taxas reduzidas ou isentas) apenas com os programas que verifiquei abaixo. 

Durham - servico de transporte/ônibus (conforme as diretrizes do Distrito Escolar de Blue Valley) 

Taxas de Inscricão Escolar - Recurso de Aprendizagem, Programaçäo de Atividades, Explo do Ensino Médio, 
Modelo de pares pre-escolar, preparação para a faculdade (somente HS - taxa reduzida) 

Por favor, preencha os nornes de seus filhos e a escola que frequentam. Suas informaçöes seräo compartilhadas apenas 
corn os programas que voce verificou acima. Se vocO tiver mais de 4 filhos, preencha e assine um formulário adicional de 
"Consentimento para Divulgaçao". 

Nome da cança: Escola: 

Nome da cança: Escola: 

Nome da criança: Escola: 

Nome da cança: Escola: 

APENAS preencha esta seçao se vocO NAO quiser renunciar as taxas listadas abaixo. Você será responsével pelo pagamento de quaisquer 
taxas não dispensadas. Suas informacoes não serão compartilhadas corn os programas indicados abaixo. 

Nome da crianca  Escola_____________________________________ 
Recurso de Aprendizagem LI Não Programacão de atividades LI Não Explosao do Ensino MOdio [1 Não 
Modelo de pares pré-escolares LI Não Sem Preparaçao para a Faculdade El Não 

Nome da crianca  Escola_____________________________________ 
Recurso de Aprendizagem LI Não Programação de atividades LI Não Explosão do Ensino Médio El Não 
Modelo de pares pré-escolares LI Não Sem Preparacao para a Faculdade U Não 

Name da crianca  Escola_____________________________________ 
Recurso de Aprendizagem LI Não Programacao de atividades LI No Explosao do Ensino Médio U Näo 
Modelo de pares pré-escolares U Não Sem Preparacao para a Faculdade U Não 

Nome da criança  Escola_____________________________________ 
Recurso de Aprendizagem LI Não Programacáo de atividades LI Não Explosao do Ensino Médio U Náo 
Modelo de pares pré-escolares LI Não Sem Preparacão para a Faculdade LI Não 

Assinatura dos pais/responsáveis: Encontro: 

Nome impresso dos paisIresponsávs: 

Para beneficios do ano letivo completo, devolva este formulário ate 14 de outubro de 2022 para: USD 229 Blue Valley 
Food & Nutrition Services, Atençao: Bobbi Valverde, 14950 Metcalf Ave, Overland Park, KS 66223 
ou e-mail:bva/verdebluevaIIeyk 12. org 

For more information, you may call Charles Rathbun, Director of Food & Nutrition Services (913) 239-4106 

Esta instituição é urn provedor de oportunidades iguais. 
Form 3E - Consent for Disclosure —7/2022 
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