APP #

2022 - 2023 �न: शुल्क र सस्तो मूल्यको �वद्यालय भोजनको ला�ग आवेदन - VT �श�ा �नकाय
प्रित घर एउटा आवेदन पूरा गनुर्होस् । कृ पया पेनको प्रयोग गनुर्होस् (पेिन्सल होइन) ।
चरण 1

िशशु, बालबािलका र क�ा 12 सम्मका िवद्याथ�ह� रहेका घरप�रवारका सबै सदस्यह�लाई सूचीकृ त गनुर्होस् (यिद थप नामह�को लािग थप खाली ठाउँह� आवश्यक भएमा, कागजको अक� पाना संलग्न गनुर्होस्)
घरबार िवहीन,
पालनपोषण प्रवासी*,

िवद्याथ� ?

घरप�रवारको सदस्यको प�रभाषा:
“तपाईसँं ग कु नै सम्बन्ध नभएपिन सँगै बस्ने
र आम्दानी र खचर् साझा गन� ।”
पालनपोषण हेरचाह मा रहेका
बालबािलका र घरबार िवहीनको
प�रभाषा पूरा गन� बालबािलका,
प्रवासी वा भगौडाह� िन: शुल्क
खानाको लािग योग्य छन् । थप
जानकारीको लािग िन: शुल्क र मूल्य
घटाइएको स्कू ल भोजनको लािग
कसरी आवेदन िदने भन्नेबारे पढ्नहु ोस् ।

बीचको नाम

बच्चाको थर

िवद्यालयको नाम

ग्रेड

हो

होइन

बच्चा वा भगौडा

लागू ह�ने जित सबैमा
ि
ो

बच्चाको नाम

* आप्रवासी िश�ा कायर्क्रम सहभागी

चरण 2

घरप�रवारका कु नै पिन सदस्यह�ले (तपाई ंसिहत) िनम्न मध्ये एक वा बढी सहायता कायर्क्रमह�मा हालसालै भाग िलएका छन्: 3SquaresVT वा �रच अप ?
यिद छै न भने > चरण 3 पूरा गनुर्होस् । यिद छ भने > यहाँ मािमला नम्बर लेख्नुहोस् त्यसपिछ चरण 4 मा जानुहोस् (चरण 3 पूरा नगनुहर् ोस्)

चरण 3

सबै घर प�रवार सदस्यह�को लािग आय �रपोटर् गनुर्होस् (यिद तपाईलें चरण 2 मा ‘हो’ भन्ने जवाफ िदनुभयो र मािमला नम्बर प्रदान गनुर्भयो भने यो चरणलाई छोड् नुहोस्)
A.
B.

कृ पया थप जानकारीको लािग
िन: शुल्क र मूल्य घटाइएको
स्कू ल भोजनको लािग कसरी
आवेदन िदने भन्नेबारे पढ्नुहोस्
। बालबािलकाका लािग
आयका स्रोतह� खण्डले
तपाईलाई
ं बालबािलका
आम्दानी प्र�मा मद्दत गन�छ ।
वयस्कह�को लािग आयको
स्रोत खण्डले तपाईलाई
ं सबै
वयस्क प�रवार सदस्यह�
खण्डमा मद्दत गन�छ ।

बाल आम्दानी किहलेकाही ँ घरका बच्चाह�ले आम्दानी गछर्न् । यिद लागू भएमा, कृ पया यहाँ चरण 1 मा सूचीबद्ध सबै बालबािलकाह�ले कमाएको कू ल आम्दानी समावेश गनुर्होस् । थप जानकारीको लािग पछािड हेनुर्होस् ।
घरप�रवारका सबै वयस्क सदस्यह� (तपाई ँ आफू सिहत) आय आजर्न नगन� भएपिन चरण 1 मा सूचीबद्ध नभएका सबै घरप�रवार सदस्यह�

बाल आय
सा�ािहक

(आफू सिहत) सूचीबद्ध गनुर्होस् । सूचीबद्ध प्रत्येक प�रवार सदस्यको लािग, यिद ितनीह�ले आम्दानी प्रा� गछर् न् भने, कू ल स्रोतलाई सम्पूणर् डलरमा मात्र �रपोटर् गनुर्होस् । यिद ितनीह�ले
कु नै पिन स्रोतबाट आय प्रा� गद�नन् भने '0' लेख्नुहोस् । यिद तपाईलें '0' प्रिव� गनुर्भयो वा कु नै िफल्डह� खाली छोड् नुभयो भने, तपाईलें �रपोटर् गनर् कु नै आय छै न भनेर प्रमािणत (वाचा गद�) गद� ह�नुह�न्छ ।
सा�ािहक

घरप�रवारका वयस्क सदस्यह�को नाम (पिहलो र अिन्तम)

पाि�क

कामबाट ह�ने आम्दानी

कू ल प�रवार सदस्यह�
(बालबािलका र वयस्कह�)

चरण 4

मािमला नम्बर: _________________________________

मिहनामा दईु
पटक

सावर्जिनक सहायता/बाल
सहायता/
भ�ा

मािसक

सा�ािहक

$

मिहनामा दईु
पटक

पाि�क

मािसक

$

$

$

$

$

$
$

$
$

$
$
X X X

सा�ािहक

िनवृि�भरण / सेवािनवृि� /
अन्य सबै आय

$

प्राथिमक ज्याला कमाउने वा अन्य वयस्क प�रवार सदस्यको सामािजक सुर�ा नम्बर (SSN) को अिन्तम चार अंकह�

मिहनामा दुई
पटक

पाि�क

पाि�क

SSN छै न भने िचन्ह
लगाउनुहोस्

X X

मिहनामा दईु
पटक

☐

सम्पकर् जानकारी र वयस्कको हस्ता�र

“म प्रमािणत गछु र् (वचनवद्ध) िक यो आवेदनमा भएका सबै जानकारी साँचो छ र सबै आय �रपोटर् ग�रएको छ । यो जानकारी संघीय कोषको प्राि�को सम्बन्धमा िदइएको हो र िवद्यालयका अिधकारीह�ले जानकारी प्रमािणत (जाँच) गनर् सक्छन् भन्ने कु रा मैले बुझेको छु । म सचेत छु िक यिद मैले जानाजानी गलत जानकारी िदएमा, मेरो
बच्चाह�ले खानाको लाभ गुमाउन सक्छन् र मलाई लागू राज्य र संघीय कानुन अन्तगर्त कारबाही गनर् सिकन्छ ।”

फाराम पूरा गन� वयस्कको हस्ता�र

फाराम पूरा गन� वयस्कको पूरा नाम

सडक ठे गाना (उपलब्ध भएमा)

अपाटर्मेन्ट नम्बर #

सहर

आजको िमित
राज्य

सेल फोन नम्बर
इमेल (वैकिल्पक)

िजप

अन्य लाभह�: िनःशुल्क वा कम लागतको स्वास्थ्य बीमा बारे जानकारीको लािग ग्रीन माउन्टेन के यरलाई 1-800-250-8427 वा www.GreenMountainCare.org. खाना खचर्मा मद्दत गनर् 3SquaresVT मा जानकारीको लािग, 1-800-479-6151 मा कल गनुर्होस् वा www.vermontfoodhelp.com.

नभनुर्होस्

िवद्यालय प्रयोगको लािग मात्र

Eligibility

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

Total Income

Frequency
Weekly

Determining Official’s Signature

Household Size

Bi2x/month Monthly
weekly

Date

Free

Reduced

Denied

Categorical
Eligibility

Yearly

Confirming Official’s Signature

Date

Verifying Official’s Signature

िमित

मािसक

मािसक

िनद�शनह�

आम्दानीका स्रोतह�

बालबािलकाको आम्दानीको स्रोत
बाल आयका स्रोतह�

वयस्कका लािग आम्दानीको स्रोत

उदाहरण(ह�)
- बच्चासँग िनयिमत पूणर् वा आंिशक काम ह�न्छ जहाँ उनीह�ले
तलब वा ज्याला कमाउँछन्

- कामबाट ह�ने आम्दानी

- अन्य कु नै पिन स्रोतबाट आय

- बच्चाले िनजी पेन्सन कोष, वािषर्क� वा ट्रस्टबाट िनयिमत
आम्दानी प्रा� गदर्छ

ऐिच्छक

-

यिद तपाई ंअमे�रक� सैन्यमा ह�नहु न्� छ भने:
- आधारभूत तलब र नगद बोनसह� (लडाई
वेतन, FSSA वा िनजीकृ त आवास भ�ाह�
समावेश नगनुर्होस्)
- अफ-बेसका लािग भ�ाह�
आवास, खाना र कपडा

बच्चाले सामािजक सुर�ा लाभह� प्रा� गदर्छन्

- साथी वा िवस्ता�रत प�रवार सदस्यले िनयिमत �पमा बच्चा
खचर् पैसा िदन्छ

-

शुद्ध आय

- अिभभावक अस�म, सेवािनवृ�, वा मृतक ह�नुह�न्छ र ितनीह�को

- घर बािहरको व्यि�बाट आय

बेरोजगारी लाभह�
कामदारको �ितपूितर्
- पूरक सुर�ा आय (SSI)
- राज्य वा स्थानीय सरकारबाट नगद
सहायता
- भ�ा भु�ानी
- बाल सहायता भु�ानी
- भेटरानको लाभ
- स्ट्राइक लाभ

- तलब, ज्याला, नगद बोनस
- स्व-रोजगार (कृ िष वा व्यवसाय) बाट

- बच्चा अन्धो वा अस�म छ र सामािजक सुर�ा लाभह� प्रा� गदर्छ

- सामािजक सुर�ा
- अपाङ् गता भु�ानी
- बाँचेकाले पाउने लाभह�

सावर्जिनक सहायता/भ�ा/
बाल सहायता

कामबाट ह�ने आम्दानी

िनवृि�भरण / सेवािनवृि�
/ अन्य सबै आय
सामािजक सुर�ा (रे लमागर् सेवािनवृि� र
कालो फोक्सो लाभह� सिहत)
− िनजी पेन्सन वा अस�मता
लाभह�
− ट्रस्ट वा घरजग्गाबाट िनयिमत
आम्दानी
− वािषर्क�ह�
− लगानीबाट ह�ने आम्दानी
− कमाएको ब्याज
− भाडा आय
− बािहरी घरप�रवारबाट िनयिमत नगद
भु�ानी
−

बालबािलकाको न�ीय र जातीय पिहचान

हामीले तपाईका
ं बालबािलकाको न� र जाितकोबारे मा जानकारी सोध्न आवश्यक छ । यो जानकारी मह�वपूणर् छ र यसले हामीले हाम्रो समुदायलाई पूणर् �पमा सेवा ग�ररहेका छौं भनेर सुिनि�त गनर् मद्दत गदर्छ ।
यस खण्डमा जवाफ िदनु ऐिच्छक हो र यसले िन: शुल्क वा कम मूल्यको खानाको लािग तपाईका
ं बालबािलकाको योग्यतालाई असर गद�न ।
जाित (एउटामा ठीक िचन्ह लगाउनुहोस्):
िहस्पैिनक वा ल्यािटनो
िहस्पैिनक वा ल्यािटनो होइन
न� (एक वा बढीमा ठीक िचन्ह लगाउनुहोस्):

अमे�रक� इिन्डयन वा अलास्का मूल िनवासी

एिशयाली

हवाईयन वा अन्य प्रशान्त टापुवासी

कालो वा अिफ्रक� अमे�रक�
गोरा

आय योग्यता िदशािनद�शह�
प�रवार सङ् ख्या

वािषर्क

मािसक

मिहनाको दुई
पटक

प्रत्येक दुई ह�ामा

सा�ािहक

1

25,142

2,096

1,048

967

484

2

33,874

2,823

1,412

1,303

652

3

42,606

3,551

1,776

1,639

820

4

51,338

4,279

2,140

1,975

988

5

60,070

5,006

2,503

2,311

1,156

6

68,802

5,734

2,867

2,647

1,324

7

77,534

6,462

3,231

2,983

1,492

8

86,266

7,189

3,595

3,318

1,659

प्रत्येक अित�र� प�रवार सदस्यको लािग, थप्नुहोस्

8,732

728

364

336

168

बायाँको चाटर्ले
घटाइएको मूल्य
िदशािनद�शह�
देखाउँछ। यिद तपाईको
ं
घरप�रवारको आम्दानी यस
चाटर्को सीमािभत्र परे को
खण्डमा तपाईका
ं
बालबािलकाह� िन: शुल्क
वा कम मूल्यमा
िवद्यालयको खानाको लािग
योग्य ह�न सक्छन् ।

Richard B. Russell National School Lunch Act लाई यस आवेदनमा जानकारी चािहन्छ । तपाईलें जानकारी
िदनु पद�न, तर यिद तपाईलें गनुर्भएन भने, हामी तपाईको
ं बच्चालाई िनःशुल्क वा कम मूल्यको खानाको लािग अनुमोदन
गनर् सक्दैनौं । तपाईलें आवेदनमा हस्ता�र गन� वयस्क प�रवार सदस्यको सामािजक सुर�ा नम्बरको अिन्तम चार अंकह�
समावेश गनुर्पछर् । तपाईलें फोस्टर बच्चाको तफर् बाट आवेदन गदार् वा तपाईलें पूरक पोषण सहायता कायर्क्रम
(3SquaresVT), खाँचोमा परेका प�रवारह�को लािग अस्थायी सहायता (�रच अप) कायर्क्रम वा भारतीय
�रजभ�सनह�मा खाद्य िवतरण कायर्क्रम (FDPIR) के स नम्बर वा तपाईको
ं बच्चाको लािग अन्य FDPIR पिहचान
सामग्री सूचीबद्ध गदार् वा तपाईलें आवेदनमा हस्ता�र गन� वयस्क घरप�रवारको सदस्यसँग सामािजक सुर�ा नम्बर
नभएको संकेत गदार् सामािजक सुर�ा नम्बरको अिन्तम चार अंकह� आवश्यक पद�न । तपाईको
ं बच्चा िन: शुल्क वा
सस्तो मूल्यको खानाको लािग योग्य छ िक छैन भनेर िनधार्रण गनर् र खाजा र नाश्ता कायर्क्रमह�को प्रशासन र प्रवतर्नको
लािग हामी तपाईको
ं जानकारी प्रयोग गन�छौं । हामी तपाईको
ं योग्यता जानकारी िश�ा, स्वास्थ्य र पोषण कायर्क्रमह�सँग
साझा गनर् सक्छौं तािक उनीह�लाई उनीह�को कायर्क्रमह�को मूल्याङ् कन, कोष वा लाभह� िनधार्रण गनर् मद्दतका
लािग, कायर्क्रम समी�ाह�को लािग लेखा परी�कह� र कानुन प्रवतर्न अिधकारीह�लाई कायर्क्रम िनयमह�को
उल्लङ् घनह� हेनर् मद्दत पुगोस् ।

संघीय नाग�रक अिधकार कानुन र संयु� राज्य कृ िष िवभाग (USDA) नाग�रक अिधकार िनयमह� र नीितह� अनुसार, यस संस्थालाई जाित, रंग, रािष्ट्रय मूल, िलङ् ग (िलङ् ग पिहचान र यौन झुकाव सिहत), अस�मता, उमेर वा पूवर् नाग�रकको अिधकार गितिविधमा प्रितशोध वा बदलाको आधारमा भेदभाव गनर् िनषेध ग�रएको छ । कायर्क्रम जानकारी अंग्रेजी
बाहेकका अन्य भाषाह�मा उपलब्ध गराउन सिकन्छ । कायर्क्रम जानकारी प्रा� गनर्का लािग सञ्चारको वैकिल्पक माध्यम (जस्तै, ब्रेल, ठू लो िप्रन्ट, अिडयोटेप, अमे�रक� साङ् के ितक भाषा) चािहने अपाङ् गता भएका व्यि�ह�ले कायर्क्रम व्यवस्थापन गन� िजम्मेवार राज्य वा स्थानीय िनकाय वा USDA को TARGET के न्द्रलाई (202) 720-2600 (आवाज र TTY)
सम्पकर् गनुपर् छर् वा संघीय �रले सेवा माफर् त USDA लाई (800) 877-8339 मा सम्पकर् गनुर्पछर् । कायर्क्रम भेदभाव उजुरी दतार् गनर्, उजुरीकतार्ले फाराम AD-3027, USDA कायर्क्रम भेदभाव उजुरी फाराम भनुर्पछर् जुन अनलाइनमा प्रा� गनर् सिकन्छ: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, कु नै पिन USDA कायार्लयबाट, ( 866) 632-9992 मा कल गरेर वा USDA लाई सम्बोधन ग�रएको पत्र लेखेर । पत्रमा उजुरीकतार्को नाम, ठे गाना, टेिलफोन नम्बर र किथत नाग�रक अिधकार उल्लङ् घनको प्रकृ ित र िमितको बारेमा नाग�रक अिधकारका लािग सहायक सिचव (Assistant Secretary for Civil
Rights, ASCR) लाई जानकारी िदन पयार्� िववरणमा किथत भेदभावपूणर् कायर्को िलिखत िववरण समावेश ह�नपु छर् । पूरा ग�रएको
AD-3027 फाराम वा पत्र USDA मा िनम्नानुसार पेश गनुर्पछर् : (1) ह�लाक: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; अथवा
(2) फ्याक्स: (833) 256-1665 वा (202) 690-7442; वा
(3) इमेल: program.intake@usda.gov
यो संस्था एउटा समान अवसर प्रदायक हो ।

