नन:शल्
ग ी
खानाहरूका लािग 2021-2022 नमन
ु क तथा कम मल्
ू यका ष्मकालीन
ू ा घरे लू आवेदन

प्रति घर एउटा आव ेदन भ
ननुहोस्। कृपया कलमको प्रयोग गनह
नु ोस ् (पेन्ससल प्रयोग नगननुहोस्)

नविातहरू, बालबाललका र ग्रेड 12 सम्म र यस ग्रेड ववद्याथीहरू सदहतका पररवार सबै सदस्यहरूको सूची बनाउँ नुहोस् ( अनतररक्त नामहरूका लागि अनतररक्त ठाउँ चादहएमा अको पाना संलग्न िनुकहोस्)

पररवार सदस्यको पररभाषा: “यद्दवप
सम्बन्सिि नभएिा पतन िपाईंसाँग
बसोबास गने र आम्दानी िर्था
खचुहरूको साझदार गने जो कोह ।”

बच्चाको पहहलो नाम

MI

बच्चाको पतिल्लो नाम

ग्रेड

पालनपोषणका (Foster care)
बालबाललका, घरबारबबहीन
(Homeless), प्रवासी (Migrant) वा
घरबाट भािेको (Runaway) को
पररभाषालाई पूरा िने बालबाललकाहरू
नन:शुल्क खानाहरूका लागि योग्य
हुन्छन ्। थप िानकारीका लागि
नन:शुल्क तथा कम मूल्य ववद्यालय
खानाहरूमा कसरी आवेदन ददने
पढ्नुहोस ्।

चरण 2

हाल पररवार सदस्यहरूका कोही (तपाईं सदहत) ले ननम्नललखखत सहायता कायकक्रमहरूको एक वा धेरैमा सहभािी हुनभ
ु एको छ: 3SquaresVT वा Reach-Up?
यदद होइन भने:

चरण 3

> चरण 3 मा जानह
न ोस ्।

केस नम्बर:

यहााँ केस नम्बर लेख्ननहोस ् र चरण 4 मा जाननहोस ् (चरण 3 नभननुहोस ्)

यदद हो भने:>

यस ठाउाँ मा एउटा मात्र केस नम्बर लेख्ननहोस ्।

सबै पररवार सदस्यहरूको आम्दानी लेख्नह
ु ोस ् ( तपाईंले चरण 2 मा ‘हो’ िवाफ ददनभ
ु एको भए यस चरणलाई
छोड्नह
ु ोस ्)

कति पटक?

A. बच्चाको आम्दानी

यहााँ कनन आम्दानी समावेश

गने बारे मा तनन्चचि हनननहनसन?
र्थप जानकार का लागग पाना
पल्टाउननहोस ् र “आम्दानीका

अिु सप्िाहहक

पाक्षक्षक
(महहनाको दनई पटक)

मामसक

$

B. सबै पररवार सदस्यहरू (तपाईं सदहत)

चरण 1 मा सूचीबद्ध नभएका सबै पररवार सदस्यहरू (िपाईं सहहि), तिनीहरूले आम्दानी नगने भएिा पतन, लाई सूचीबद्ध गननह
ु ोस ्। सूचीबद्ध गररएका प्रत्येक पररवार सदस्यको लागग, यहद तिनीहरूले आम्दानी प्राप्ि गदै नन ् भने, प्रत्येक स्रोिको जम्मा कनल आम्दानी (कर कट्टी अतघको) लाई पूणु एकाई
डलर (सेसटमा होइन) मात्र उल्लेख गननह
ु ोस ्। यहद तिनीहरूले कननै पतन स्रोिबाट आम्दानी प्राप्ि गदै नन ् भने, ‘0’ लेख्ननहोस ्। िपाईंले ‘0’ प्रववष्ट गननह
ु न सि वा कननै ठाउाँ हरू खाल िोड्नन हनसि भने, उल्लेख गनुका लागग कननै आम्दानी िै न भसने िपाईंले प्रमाणणि गदै (प्रतिबद्धिा जनाउाँ दै ) हनननहनसि।
कित पटि?

वयस्क पररवार सदस्यहरूको नाम (पहहलो र पतिल्लो)

कायुबाट आम्दानी

स्रोिहरू” शीषुकका चाटु हरू

ध्यानपू वुक समीक्षा गननुहोस ्।
“बालबामलकाको आम्दानीको स्रोिहरू”
चाटु ले िपाईंलाई बच्चा आम्दानी
खण्डमा मद्दि गनेि।

साप्िाहहक

अिु सप्िाहहक

पाक्षक्षक
(महहनाको दनई पटक)

कित पटि?

मामसक

तपाईंलाई सबै र्यस्क पररर्ार सदस्यहरू
पररवारका कूल
सदस्यहरू(बालबाललका
तथा वयस्कहरू)

सार्वजनिक सहायता / बाल सहायता /
भरणपोषण (Alimony)

साप्िाहहक

अिु सप्िाहहक

पाक्षक्षक
(महहनाको दनई पटक)

पेससनहरू/अवकाश/अ
सय सबै आम्दानी

मामसक

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

“र्यस्क आम्दािीको स्रोतहरू” चार्वले
खण्डमा मद्दत गिेछ..

साप्िाहहक

बच्चाको आम्दानी

कहहले काह ीँ पररवारको बच्चाहरूले आम्दानी गिु न ्। कृपया चरण 1 मा सूचीबद्ध गररएका सबै पररवार सदस्यहरूद्वारा आजुन
गररएको कूल आम्दानी यहााँ समावेश गननुहोस ्।

चरण 4

घरवारववहीन,
पालनपोषणिो प्रवासी*,
घरबाट भािेको
बच्िा

ववद्यार्थी हो?
हो
होइन

लागू हुने सबैमा ठीि चिन्ह लगाउनुहोस ्

चरण 1

प्राथलमक ज्याला कमाउने (Primary wage earner) वा अन्य वयस्क
पररवार सदस्यको सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN) को अजन्तम चारवटा
अङ्कहरू

कित पटि?

साप्िाहहक

अिु सप्िाहहक

पाक्षक्षक
(महहनाको दनई पटक)

मामसक

सामाजिक सुरक्षा नम्बर

X X X

(SSN) छै न भने गचन्ह

X X

लिाउँ नुहोस ्

सम्पकक िानकारी र वयस्कको हस्ताक्षर

“म प्रमाणणि (वाचा) गिनु कक यस आवेदनमा भएका सबै जानकार हरू सत्य िन ् र सबै आम्दानी ररपोटु गररएको ि। म बनझ्दिन कक यो जानकार संघीय कोषहरू (Federal funds) को प्रान्प्िको लागग हदइएको ि, र स्कूल अगिकार हरूले जानकार को प्रमाणणि (जााँच) गनु सक्नेिन ्। म सचेि िन कक मैले जानी-जानी गलि जानकार हदए भने, मेरा बच्चाहरूले
खाना लाभहरू गनमाउन सक्िन ्, र मलाई लागूयोग्य राज्य िर्था संघीय कानूनहरू अननसार मनद्दा चलाउन सककनेि।

स्र ट ठे गाना (यहद ि भने)

यो फाराम भने वयस्कको िावपएको नाम

अपाटु मेसट (Apt) #

सहर (City)

यो फाराम भने गने व्यन्क्िको हस्िाक्षर

राज्य

न्जप (Zip)

हदवा समय फोन नम्बर र इमेल (ऐन्च्िक)

आजको ममति

ननदे शनहरू
रू
नदशनहरू

आम्दानीको स्रोतहरू

बालबा लकाको ला ग आम्दानीको स्रोत

बालबामलकाको आम्दानीको स्रोि

ियस्कहरूको ला ग आम्दानीको स्रोत

उदाहरण(हरू)

कायुबाट आम्दानी

- िलब वा ज्यालाहरू आजुन गने बच्चाको कायु (Job)

- कायुबाट आम्दानी
- सामान्जक सनरक्षा
- अशक्ििा भनक्िानहरू

- उत्िरजीवी (Survivor) लाभहरू

- पररवारको सदस्य बाहहरको व्यन्क्िबाट आम्दानी

- बच्चा दृन्ष्टबबह न वा असक्षम ि र सामान्जक सनरक्षा लाभहरू प्राप्ि
गिु
- आमाबव
न ा असक्षम हनननहनसि, अवकाश प्राप्ि हनननहनसि वा मत्ृ यन
भएको ि र तिनीहरूका बच्चाले सामान्जक सरन क्षा लाभहरू प्राप्ि
गिु न ्
- सार्थी वा ववस्िि
ृ पररवार सदस्यले तनयममि रूपमा बच्चालाई
खचु गने पैसा हदननहनसि

- असय कननै पतन स्रोिबाट आम्दानी

वैककल्पक

- बच्चाले तनजी पेससन फसड, एकाङ्की (Annuity) वा रस्टबाट
आम्दानी प्राप्ि गिु

- िलब, ज्याला, नगद बोनसहरू
- स्व-रोजगार को खद
न आम्दानी (फामु वा

सावुजतनक सहायिा /
भे णपोषण / बाल सहायिा

- बेरोजगार लाभहरू

- कामदारहरूको क्षतिपतू िु

व्यवसाय)

- परू क सरन क्षा आम्दानी (SSI)

िपाईं यन.एस सैतनकमा हनननहनसि भने:

सहायिा

- आिारभि
ू ( Basic) िलब र नगद
बोनसहरू ( कम््याट भनक्िान, FSSA
वा तनजीकरण हाउन्जङ भत्िा समावेश
नगननुहोस ्)

- अफ-बेस (off-base) हाउन्जङ, खाद्य िर्था
पोशाकका लागग भत्िाहरू

पेससनहरू / अवकाश / असय सबै
आम्दानी

- सामान्जक सनरक्षा ( रे लरोड अवकाश र
्ल्याक लङ्ग लाभहरू सहहि)

- राज्य वा स्र्थानीय सरकारबाट नगद

- भरणपोषण भक्
न िानहरू

- तनजी पेससनहर वा असक्षमिा
- रस्ट वा इस्टे टहरूबाट आम्दानी
- एकाङ्कीहरू (Annuities)
- लगानीबाट आम्दानी

- आन्जुि ्याज
- भाडाको आम्दानी
- बाह्य पररवारबाट तनयममि नगद

- बाल सहायिा भक्
न िानीहरू

- परन ानो योद्धा (Veteran) लाभहरू
- हड्िाल लाभहरू

भनक्िानहरू

बालबा लकाको िा तय र सांस्क तक प हचानहरू

हामीलाई तपाईंिो बालबाललिािो जातत र जातत र जातीयतािो बारे मा जानिारी सोध्न आवश्यि छ। यो जानिारी हाम्रो हाम्रो समुदायलाई पूणण रूपमा से वा पुर्याउने सुतनश्श्ित
गनण महत्तत्तवपूणण हुन्छ र मद्दत गछण । यस खण्डमा प्रततकिया ददनु ऐश्च्छि हो र तपाईंिो बालबाललिािो तन:शुल्ि वा िम मूल्य खानाहरूिो योग्यतालाई प्रभाव पादै न।
जा तयता (एउटामा चन्ह लगाउनहोस):
िानत ( एउटा वा धेरैमा गचन्ह लिाउनह
ु ोस ् ):

हहस्पेतनक वा ल्याहटनो

हहस्पेतनक वा ल्याहटनो होइन

अमेररकन इन्सडयन वा अलास्का तनवासी

श्िसयाली

काला वा अकिकी अमेररकी

हवाइ तनवासी वा असय प्रशासि पवासी

गोरा

ररचार्ड बी .रुसेल राष्ट्रिय विद्यालय स्थापना ऐन( Richard B. Russell National School Lunch Act) लाई यस आवेदनमा उपलब्ध गराििो जानिारी आवश्यि छ। तपाईंले जानिारी उपलब्ध गराउनु पदै न ,तर यदद तपाईंले यसो नगरे मा ,हामी तपाईंिो बच्िािो लाचग तन:शुल्ि वा िम मूल्य खानािो अनुमोदन गनण

ण छण । सामाश्जि सुरक्षा नम्बरिा अश्न्तम िार अङ्ि तपाईंले पालेिा बच्िािो लाचग आवेदन गदाण ,वा तपाईंले पूरि पोषण सहयोग िायणिम )SNAP( िो सूिी ददिमा ,आवश्यि
सक्दै नौं। तपाईंले यस आवेदनमा हस्ताक्षर गरे िो घरिो वयस्ि सदस्यिो सामाश्जि सुरक्षा नम्बरिो अश्न्तम िारवटा संख्या समावेश गनुप

पररवारिो लाचग अस्थायी सहायता )TANF( िायणिम वा भारतीय आरक्षणमा खाद्य ववतरण िायणिम )FDPIR( मामला नम्बर वा आफ्नो बच्िािो लाचग अन्य FDPIR पररिय ददिमा वा तपाईंले आवेदनमा हस्ताक्षर गने पररवारिा वयस्ि सदस्यिो सामाश्जि सुरक्षा नम्बर छै न भन्ने सङ्िेत गरे मा आवश्यि पदै न।

हामीले तपाईंिो जानिारीलाई तपाईंिो बच्िा तन:शुल्ि वा िम मूल्य खानािा लाचग ,स्थापना र बबहानिो खानािो प्रबन्ध तथा प्रवतणनिा लाचग योग्य छ छै न भतन तनधाणरण गनणिा लाचग प्रयोग गनेछौं। हामीले लशक्षा ,स्वास््य ,र पोषण िायणिमहरुलाई ततनीहरुिो िायणिमहरुमा मूल्यांिन ,अनुदान ,वा लाभहरु तनधाणरणमा
ततनीहरुलाई मद्दत पुरय
् ाउन ,िायणिम समीक्षािा लाचग लेखापाललाई मद्दत पुर ्याउन ,र िायणिम तनयमहरुिो उल्लंघन तनरीक्षणमा िानून प्रवतणि अचधिरीहरुलाई मद्दत पुरय
् ाउन तपाईंिो योग्यतािो जानिारी साझा गनण सक्छौं।

जातत, रङ, राश्रिय मूल, ललङ्ग, अशक्तता, उमेर वा प्रततशोध वा USDA द्वारा आयोश्जत वा ववत्तत व्यवस्था गररििो िु नै पतन िायणिम वा कियािलापमा पूवण मानव अचधिारहरूिो लाचग प्रततशोधिो आधारमा संघीय मानव अचधिार
तथा नीततहरू, USDA र यसिा िजेन्सीहरू, िायाणलय, िमणिारीहरू र USDA मा सहभागी भििा वा यसलाई प्रबन्ध गरररहे िा संस्थाहरूिो अनुसार भेदभाव गनण प्रततबश्न्धत गररििो छ।

िानून तथा अमेररिी िृ वष ववभाग (USDA) मानव अचधिार तनयमन

िायणिम जानिारीिा लाचग सञ्िारिो वैिश्ल्पि साधनहरू ( जस्तै ब्रेल ललपी, ठूलो अक्षरमा छपाइ, अडडयो टे प, अमेररिन चिन्ह भाषा आदद) िो आवश्यिता पने असक्षमताहरू भििा व्यश्क्तहरूले लाभहरूिा लाचग ततनीहरूले आवेदन गरे िो िजेन्सी ( राज्य वा स्थानीय) मा सम्पिण गनुप
ण नेछ। बदहरा,
सन
ु ्नमा िदठनाइ भििा वा बोल्ने असक्षमताहरू भििा व्यश्क्तहरूले (800) 877-8339; मा संघीय ररले सेवा (Federal Relay Service) िो माध्यमबाट USDA लाई सम्पिण गनण सक्छन ्। अततररक्त

रूपमा, िायणििमो जािनारीलाई अङ्रेजी बाहे ििा भाषाहरूमा उपलब्ध हुन सक्नेछन ्
। िायणिममा भेदभािवो उजरु ी दायर गनणिा लाचग USDA िायणिम भेदभाव फाराम, (AD-3027) अनलाइनमा: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, र िु नै पतन USDA िायाणलयमा पाइने फाराम भनणह
ु ोस ् वा USDA लाई सम्बोधन गरी िचठ्ठ ी लेख्नह
ु ोस ्

र फाराममा अनरु ोध गररििो सम्पण
ू ण जािनारी उपलब्ध गराउँ नह
ु ोस ्। लिसायत फारािमो पर्ततललविपो अन
मेल:

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

फ्याक्स: (202) 690-7442; वा
email:

program.intake@usda.gov.

यो संस्थान िउटा समान अवसर दायि हो।

नभनहोस

ववद्यालय प्रयोिनका लागि मात्र

रु ोध गनणिा लाचग, (866) 632-9992 मा िल गनणह
ु ोस ्। तपा ईंिो भररििो फाराम वा िचठ्ठ ीलाई USDA मा यस अनस
ु ार पेश गनणह
ु ोस ्:

