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శ్రద్ధ: 

తల్లది్ంశ్ులు/సంరక్షకులు 

మొదటి సార అప్లకిేషన్ పూర:ి 

అనువరతనం సమర్ప ంచినందుకు ధనయ వాదాలు.  అప్లకిేషన్ ఆమోదిం వరకు విద్యు ర్థులు అతను/ఆమె భోజనిం (బ్రేక్ఫా స్ట/్భోజనిం) 

చెలి్ించాలి్ న అవసరిం ఉింటింది.  పాఠశాల పోషకాహార సేవలు పది (10) పని దినాలు పట్టవచ్చు  ఇది శ్పశ్ియ వేగవంతం చేస్తంది.  ఈ 

క్ఫలింలో భోజనిం కోసిం చెలి్ింపు మీ బాధ్ు త అవుతింది.  (గమనిక: భోజన ధరలుఅల్పప హారం - శ్పాథమిక $1.55, మిడిల్ మర్యు హై $1.65 

భోజనం – శ్పాథమిక $2.70, మిడిల్ మర్యు హై $2.85) 

 

DeKalb కింటీ సూూ ల్ డిస్ట్రక్్ట ్యొకక  ఛార్డ ్పాలసీ: శ్పాధమిక పాఠశాలలి్లని విదాయ ర్థులకు 3 శ్ేకాా స్టు మర్యు 3 భోజనాలకు వసూలు 

చేయటానిి అనుమతి ఉంటంది. మధయ  మర్యు ఉనన త పాఠశాల విదాయ ర్థులకు భోజనం మర్యు/లేదా ల్ప కార్ట ట అంశాలను వసూలు చేయడం 

అనుమతించబడదు. 

 

గత ఏడాది (2018-19) మీర్థ అప్లకిేషన్ పూర ిచేస్త:ి 

మీ 2018-19 ద్రఖాస్త సెప్టంబర్డ 13, 2019 తో ముగుస్తంది.  భోజనం కోసం చెల్లంిపును నివార్ంచడానిి గువు తేదీి ముందు మీర్థ ఈ 

సంవతస రం ద్రఖాస్తను సమర్ప ంచడం చాల్ప ముఖ్య ం.  ద్యచేసి శ్పాసెస్ చెయయ డానిి తగినంత సమయం (10 పని రోజులు) ఇవవ ండి. 

 

SY 2019-2020 కోసం ఉచిత మర్యు తగిని వెబ్ ఆధార్త భోజన ద్రఖాస్తలు, జూలై 1, 2019 తర్థవాత అందుబాటల్ల ఉంటాయి. అప్లకిేషనున  

పూర్ త చేయడానిిhttp://schoolcafe.com ద్యచేసి వెబ్సస టన  సంద్ర్శ ంచండి. 

 

అరహత అనువర తనం ఉతతర్థవ  లేఖ్ల నోటిఫికేషన్ పంప్లణీ కోసం పాఠశాలకు పంపబుతంది.  విదాయ ర్థులు తల్లది్ంశ్ు(ల)కు నోటిఫికేషన్ యొకక  

ఉతతరానిన  అందుకుని ఇంటిి తీస్కెళ్తత ర్థ. 

 

మీ సహకారానిి ధనయ వాదాలు. 

 

గోపు తా చట్్ిం బ్రపకట్న: మీర్థ మాకు ఇచేే  సమాచారాన్ని  మేము ఎలా ఉపయోగిసిామో ఇది వివరసి్ింది. 

Richard B. Russell National School Lunch Act కు ఈ ద్రఖాస్తపై సమాచారం అవసరం. మీర్థ సమాచారానిన  ఇవావ ల్లస న అవసరం లేదు, కానీ మీర్థ 

ఇవవ కపోతే, మేము మీ బిడన్ు ఉచితంగా లేదా తగింిచిన ధర భోజనం కోసం ఆమోదించలేము.  మీ అప్లకిేషన్ పై ఎవర్థ సంతకం చేస్తత రో వార్థ 

వయోజన గృహ సభ్యయ ు స్తమాజిక భశ్ద్త సంఖ్య  యొకక  చివర్ నాలుగు అంకెలు కల్లగి ఉండాల్ల.  మీర్థ ఒక ప్ంపుు ప్లలలి తరపున ద్రఖాస్త 

చేసినపుప ు స్తమాజిక భశ్ద్తా సంఖ్య  యొకక  చివర్ నాలుగు అంకెలు అవసరం లేదు లేదా మీర్థ ఒక సప్లమింట్ల్ న్యయ శ్టిషన్ అసిసెటన్స  

శ్పోశ్గామ్ (SNAP), టంపరరీ అసిసెటన్స  ఫర్డ నీడీ ఫ్యయ మిలీస్ (TANF) శ్పోశ్గామ్ ఆర్డ ఫుడ్ డిస్ట్సిటబ్యయ షన్ శ్పోశ్గామ్ ఆన్ ఇండియన్ ర్జర్టవ షన్స  

(FDPIR) మీ ప్లలలి కోసం కేస్ సంఖ్య  లేదా ఇతర FDPIR ఐడంటిఫైయర్డ లేదా ద్రఖాస్త సంతకం చేయబడిన వయోజన గృహ సభ్యయ ు స్తంఘిక 

భశ్ద్తా నంబర్థ లేదు అని మీర్థ సూచించినపుప ు ఉంటంది.  మీ ప్లలలి ఉచిత లేదా తగింిచిన ధర భోజనం, మర్యు పర్పాలన మర్యు 

భోజనం మర్యు శ్ేకాా స్ట శ్పోశ్గమి అమలు కోసం అర హత ఉంటే మేము మీ సమాచారానిన  ఉపయోగిస్తత ము. కారయ శ్కమం అర హతల యొకక  

ఉలంిఘనలను చూసేందుకు సహాయం చేయడానిి వార్ కారయ శ్కమాలు, కారయ శ్కమ సమీక్షల కోసం ఆడిట్రి్థ మర్యు చట్టం అమలు 

అధికార్థలకు, వాటిని అంచనా వేయడానిి, నిధులను లేదా శ్పయోజనాలను గుర్ తంచడానిి మీ అర హత సమాచారానిన  విద్య , ఆరోగయ ం మర్యు 

పోషకాహార శ్పోశ్గామితో పంచ్చకోవచ్చు . 

 

వివక్షత లేన్న బ్రపకట్న: USDA, దాని సంసులు, కారాయ లయాలు, మర్యు ఉద్యయ గులు, మర్యు USDA కారయ శ్కమాలల్ల పాలి్గనే లేదా 

నిరవ హంచబుతనన  పశువుల పౌర హకుక ల చట్టం మర్యు U.S. Department of Agriculture (USDA) పౌర హకుక ల నియంశ్తణ మర్యు 

విధానాల శ్పకారం జాతి, రంగు, USDA చే నిరవ హంచబడిన లేదా నిధులు సమకూరు బడిన లేదా కారయ శ్కమంల్ల ఏదైనా కారయ శ్కమం లేదా 

కారయ శ్కమంల్ల జాతీయ పౌర హకుక లు, సెక్సస , వైకలయ ం, వయస్స  లేదా శ్పతీకారం లేదా పూరవ  పౌర హకుక ల చరయ కు శ్పతీకారం ఉనాన యి.   

 

శ్పోశ్గాం సమాచారం కోసం (ఉదాహరణకు శ్ెయిలీ, ప్ద్ద ముశ్ద్ణ, ఆడియోటేప్, అమర్కన్ సంకేత భాష, మొద్లైనవి) కమ్యయ నికేషన్ యొకక  

శ్పతాయ మాన య మారిాలను అవసరమైన వికల్పంగుల వయ కుతలు, వార్థ శ్పయోజనాల కోసం ద్రఖాస్త చేస్కునన  ఏజెనీస  (రాస్ట్షటం లేదా  స్తు నిక) ను 

సంశ్పదించాల్ల.  చెవిటివార్థ, వినిిడి లేదా వినిిడి వైకల్పయ లు కల్లగిన వయ కుతలు USDA ను ఫెడరల్ ర్లే సరీవ స్ (800) 877-8339 దావ రా 

సంశ్పదించవచ్చు .  అద్నంగా, శ్పోశ్గామ్ సమాచారం ఇంగ్లషి్ కాకుండా ఇతర భాషలి్ల లభి స్తంది. 

 

 వివక్ష యొకక  కారయ శ్కమం ఫిరాయ దును దాఖ్లు చేయడానిి  USDA శ్పోశ్గామ్ డిశ్సిక మినేషన్ ఫిరాయ దు ఫ్యరమ్ , (AD-3027) పూర్త చేయండి: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, మర్యు ఏ USDA ఆఫీస్ వద్ద, లేదా USDA కు శ్పసంగించిన ఒక లేఖ్ను శ్వాయండి మర్యు 

రూపంల్ల అభయ ర్ ుంచిన మొతతం సమాచారానిన  లేఖ్ల్ల అందించాల్ల. ఫిరాయ దు ఫ్యరమ్ యొకక  కాపీని అభయ ర్ ుంచడానిి, (866) 632-9992 కాల్ 

చెయయ ండి. USDA ి మీ పూర్తస్తు యి ఫ్యరమ్ లేదా లేఖ్ను సమర్ప ంచండి: (1)మయిల్: పౌర హకుక ల సహాయ కారయ ద్ర్శ  యొకక  U.S. Department of 

Agriculture Office 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; లేదా (3) ఇమయిల్: 

program.intake@usda.gov 

 

ఈ సంసు సమాన అవకార శ్పదాత. 
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TELUGU 
ప్రియమైన తల్లతింప్రులు/గార్డయిన్: 

 

ిల్లి్కు తెలుసుకోవడానికి ఆరోగ్య కరమైన భోజనం అవసరం. DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిప్రరతి పాఠశాల్ రోజు ఆరోగ్య కరమైన భోజనం అందిసుతంది. విద్యయ ర్థులు భోజనం కోసం $2.70 ప్రపాథమిక, మధ్య /అధిక $2.85 

మర్డయు అలా్ప హారం $1.55 ప్రపాథమిక మర్డయు $1.65 మధ్య /అధిక ధ్రల్కు కొనుగోలు చేయవచ్చు . మీ ిల్లిు ఉచిత భోజనం లేద్య తకుు వ ధ్ర భోజనం కోసం అర హత పందవచ్చు . తగ్ గంచిన ధ్ర ప్రేక్ఫా స్ట ్కోసం $.30 

మర్డయు భోజనం కోసం $.40. ఈ పాయ కెట్ ఉచిత లేద్య తగ్ గన ధ్ర భోజనం ప్రరయోజనాల్కు మర్డయు వివరణాతమ క సూచనలు సమితికి ఒక అికిేషనుు  కల్లగ్ ఉంటంది. ప్రకింద అికిేషన్ ప్రరప్రకియ మీకు సహాయం కొనిు  

సాధారణ ప్రరశ్ు లు మర్డయు సమాధానాలు. 

1. ఉచిత లేదా తగ్ గౌంచిన ధర భోజనౌం ఎవరు పౌందవచ్చు ? 

• SNAP, FDPIR, లేద్య TANF నుండి వచేు  ల్పభాల్ను స్వీ కర్డంచే కుటంబాల్ందరూ ఉచిత భోజనం కోసం అర్థహలు. 

• ఫోసర్్ కేర్ ఏజనీ్స  లేద్య కోర్్థ యొకు  చట్ర్రమైన బాధ్య త కింద ఉను  ిల్లి్ను ఉచిత భోజనం కోసం అర్థహలు. 

• వార్డ సూు లు యొకు  హెడ్  స్ార్ ్ప్రోప్రగామి్ల పాల్గగ నే ిల్లిు ఉచిత భోజనం కోసం అర్థహలు. 

• నిరాప్రశ్యుల్కు, పార్డోయినవార్డకి, లేద్య వల్సద్యర్థల్ యొకు  నిరీ చనకు అనుగుణంగా ఉను  ిల్లి్కు ఉచిత భోజనం కోసం అర్థహలు. 

• మీ ఇంటిలోని ఆద్యయం ఫెడరల్ ఆద్యయపు అర హత మార గదరశ క్ఫల్పై రర్డధులిో ఉంటే ిల్లిు ఉచిత లేద్య తగ్ గన ధ్ర భోజనం స్వీ కర్డంచవచ్చు . మీ గ్ృహ ఆద్యయం లేద్య ఈ రటిక్లో రర్డమితులు 

ప్రకింది రడిోతే మీ ిల్లి్కు ఉచిత లేద్య తగ్ గన ధ్ర భోజనం అర హత ఉండవచ్చు . 

ఆద్యయం అర హత తగ్ గన-ధ్ర మారగదరశ క్ఫలు - జూలై 1, 2017-జూన్ 30, 2018 

కుటంబ 

రర్డమాణం 
వార్డకింగా నెల్వారీ 

నెల్కు 

రంుసారి్థ 

ప్రరతి రంు 

వారాల్కు 
వారపు 

1 $23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

ప్రరతి అదనపు కుటంబ సభ్యయ ని కొరకు జోడించండి: 

 +8,177 +682 +341 +315 +158 

2. నా పిల్లలు నిరాశ్రయులైన, వల్స, లేదా రన్ అవే గా అరహత ఉౌంటే నాకు ఎలా తెలుస్తౌంది? మీ కుటంబ సభ్యయ ల్కు శాశ్ీ త చిర్థనామా లేకోతుంద్య? మీర్థ ఆప్రశ్యం, హోట్ల్ లేద్య ఇతర 

తాతాు ల్లక గ్ృహ ఏరాా టలో కల్లసి ఉంటనాు రా? మీ కుటంబానిు  క్ఫల్పనుగుణంగా మారాు ల్ప? వార్డతో మందే ఉను  కుటంబం లేద్య గ్ృహానిు  విడిచిపెట్్టల్ని ఎంచ్చకును  మీతో ఉను  ిల్లిు 

ఏవరైనా ఉంట్టరా? ఒకవేళ మీ ఇంటి ిల్లిు ఈ వర ణనల్ను కలుసాత రని మీర్థ విశ్ీ సిస్తత మర్డయు మీ ిల్లి్కు ఉచిత భోజనం ల్భిసుతందని చెరా కోతే, దయచేసి 678-676-2017 వదద సంజా టోబరి్ ను 

సంప్రరదించండి లేద్య sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org వదద ఇమెయిల్ చేయండి 

3. నేను శ్రతి శిశువుకు దరఖాస్తను నిౌంరడౌం అవసరమా? కాదు. మీ ఇంటి విద్యయ ర్థుల్ందర్డకీ ఉచిత మర్డయు తగ్ గన ధ్ర పాఠశాల్ భోజనం దరఖాసుతను ఉరయోగ్ంచండి. పూర్డతక్ఫని ఒక అనువర తనానిు  

మేమ ఆమ్లదించలేమ, అందువల్ ిఅవసరమైన సమాచారానిు  పూర్డంచండి. పూర్డత చేసిన దరఖాసుతకు తిర్డగ్ వెళంిడి: మీ చిను  ిల్లి్(లు) పాఠశాల్లో సూు ల్ న్యయ ప్రటిషన్ మేనేజర్. 

4. నా పిల్లల్(లు) ఉచిత భోజనౌం కోసౌం ఇరప టికే ఆమోదిౌంచినట్లల పేర్కూ నన  ఈ విదాా సౌంవతస రానికి నేను ఉత్తతర ణతను అౌందుకోవాలా? కాదు, ఇది మీర్థ కొతత సూు ల్ సంవతీ రానికి  స్తట్్ సర్డఫ్ైడ్ 

అని సూచిసుతంది.  దయచేసి మీర్థఅందుకును  లేఖను జాప్రగ్తతగా చదవండి మర్డయు సూచనల్ను అనుసర్డంచండి. మీ అర హతల్ నోటిఫికేషన్ నుండి మీ ఇంటిో ఉను  ిల్లిెవరైనా తిా ోయినట్యిితే, 

దయచేసి వార్డ పేరనిు జోడించి, చిను  ిల్లి్ పాఠశాల్కు లేఖను తిర్డగ్ ఇవీ ండి. మీకు ప్రరశ్ు లు ఉంటే మీ ిల్లి్ పాఠశాల్లో సూు ల్ న్యయ ప్రటిషన్ మేనేజర్డు  సంప్రరదించండి. 

5. నేను ఆన్ల లన్ దరఖాస్త చేయవచ్చు ? అవును. ఒక క్ఫగ్తం దరఖాసుతకు బదులు ఒక ఆనెలని్ దరఖాసుతను పూర్డ త చేయడానికి మీర్థ ప్రోతీ హంచబడిార్థ. మీర్థ మీ ిల్లి్(లు) సూు ల్ వదద  సూు ల్ 

న్యయ ప్రటిషన్ మేనేజర్ నుండి ఒక క్ఫగ్తం అికిేషన్ పంద వచ్చు . ఆనెలని్ దరఖాసుత అదే అవసరాలు కల్లగ్ ఉంది మర్డయు క్ఫగ్తం దరఖాసుతకు అదే సమాచారం కోసం మిమమ ల్లు  అుగుతుంది. 

ప్రపారంభం లేద్య ఆనెలని్ దరఖాసుత ప్రరప్రకియ గుర్డంచి మర్డంత తెలుసుకోవడానికిhttps://schoolcafe.com సందర్డశ ంచండి. తాన్సలి్ప హార్డస్ట ను 678-676-1777 వదద సంప్రరదించండి లేద్య 

ఇమెయిల్tansheila_harris@dekalbschoolsga.org ఒకవేళ ఆన్ లైన్ అికిేషన్ లేద్య పేరర్ అికిేషన్ గుర్డంచి మీకు ఏవైనా ప్రరశ్ు లు ఉంటే.  

6. నా పిల్లల్ దరఖాస్త గత ఏడాది ఆమోదిౌంచబడిౌంది. నేను శ్ొతతదానిన  నిౌంరడౌం అవసరమా? అవును. ప్రరతి సంవతీ రం ఒక కొతత దరఖాసుత సమర్డా ంచాల్ల. గ్త సంవతీ రం దరఖాసుతకు 30 రోజుల్ 

సమయం ఉంది. కొతత దరఖాసుత యొకు  గ్ువు సెపెం్బర్ 13, 2019.  ఒకవేళ మీర్థ పాఠశాల్ అధిక్ఫర్డ ఆమ్లదించిన ప్రకొతత దరఖాసుతను రంరకోతే లేద్య మీ బిడి ఉచిత భోజనానికి అర్థహల్ని మీకు 

తెల్లయజేయకోతే, మీ ిల్లి్కి పూర్డ త భోజన ధ్ర వసూలు చేయబుతుంది. 

7. నేను WIC పౌందాను. నా పిల్లలు ఉచిత భోజనౌం పౌందగల్రా? WIC లో పాల్గగ నే కుటంబాల్లో ిల్లిు ఉచిత లేద్య తకుు వ ధ్ర భోజనం కోసం అర్థహలు.  దయచేసి పూర్డత చేసిన అికిేషన్ లో 

రంరండి. 

8. నేను అౌందిౌంచే సమాచ్చరానిన  తనిఖీ చేయబడుతౌందా? అవును. మీర్థ నివేదించిన గ్ృహ ఆద్యయం గుర్డంచి ప్రవాసిన ర్థజువును కూడా రంరమని మేమ మిమమ ల్లు  అడగ్వచ్చు . 

9. నేను ఇప్పప డు అరహత పౌందకపోతే, నేను తరువాత దరఖాస్త చేయవచ్చు ? అవును, మీర్థ పాఠశాల్ సంవతీ రంలో ఎపాు డైనా దరఖాసుత చేసుకోవచ్చు .  ఉద్యహరణకు, గ్ృహ ఆద్యయం రర్డమితి 

కంటే తకుు వగా ఉంటే, తల్లతింప్రులు లేద్య గార్డయిన్ ిల్లి్తో నిర్థద్యయ గులుగా మారవచ్చు . 

10. ఒకవేళ నేను నా దరఖాస్త గురౌంచి పాఠశాల్ నిరణయౌంతో విభేదిస్తత ఏమవుతౌంది?  మీర్థ కూడా(678-676-1786) దీ్య రా ఒక విచారణ కోసం అడగ్వచ్చు  లేద్య ఇల్ప ప్రవాయచ్చు : డా. Connie R. 

Walker, Executive Director, DeKalb School Nutrition Services, 1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, Ga. 30083 

11. నా ఇౌంటిలో ఉనన వారెవరైనా U.S. పౌరుడు కాకపోయినా నేను దరఖాస్త చేస్కోవచ్చు ? అవును. మీర్థ, మీ ిల్లిు లేద్య ఇతర గ్ృహ సభ్యయ లు ఉచిత పౌర్థలు లేద్య తకుు వ ధ్రల్కు దరఖాసుత 

చేయడానికి U.S. పౌర్థలుగా ఉండవల్సిన అవసరం లేదు. 

12. ఒకవేళ నా ఆదాయౌం ఎప్పప డూ ఒకే విధౌంగా లేకపోతే ఎలా? మీర్థ సాధారణంగా స్వీ కర్డంచే మొతాత నిు  జాబితా చేయండి. ఉద్యహరణకు, మీర్థ సాధారణంగా ప్రరతి నెల్లో $1000 గా చేస్తత, గ్త నెల్లో 

కొంత రనిని మీర్థ కోలాో యి, నెల్కు $1000 చేసినట్గా, కేవల్ం $900 మాప్రతమే సంపాదిసాత ర్థ.  ఒకవేళ మీర్థ ఓవర్ టం ను పందితే, ద్యనిని చేరు ండి, క్ఫన్స మీర్థ ఓవర్ టం ను మాప్రతమే చేస్తత ద్యనిని 

చేరు కండి.  ఒకవేళ మీర్థ ఉద్యయ గానిు  కోలాో యినట్యిితే లేద్య మీ గ్ంట్లు లేద్య వేతనాలు తగ్ గనా, మీ ప్రరసుతత ఆద్యయానిు  ఉరయోగ్ంచండి. 

13. ఒకవేళ ొౌంతమౌంది గృహ సభా్య ల్కు నివేదిౌంచడానికి ఆదాయౌం లేదని రపోరిు రాకపోతే ఎలా? గ్ృహ సభ్యయ లు కొనిు  రక్ఫల్ ఆద్యయానిు  అందుకోకోవచ్చు , ఎందుకంటే మీర్థ దరఖాసుతపై 

ర్డోర్్థ అడగ్వచ్చు  లేద్య అనిు ంటికీ ఆద్యయానిు  పందలేర్థ. ఇది జర్డగ్నపుా ు, ఫీలిోో 0 ను ప్రవాయండి. అయినరా టికీ, ఏదైనా ఆద్యయ ఫీలిుో ఖాళీగా లేద్య  బిాం్ గా ఉంటే, అవి కూడా సునాు ల్గా 

లెకిు ంచబుతాయి. దయచేసి ఆద్యయం ఫీలిుో ఖాళీగా ఉను పాు ు జాప్రగ్తతగా ఉండండి, అల్ప చేయాల్నే ఉదేదశ్య ంతో మేమ ఊహంచ్చకుంట్టమ. 

14. మేము మిలిటరీలో ఉనాన ము. మేము మా ఆదాయానిన  విభినన ౌంగా నివేదిౌంచ్చలా? మీ ప్రపాథమిక జీతం మర్డయు నగ్దు బోనసనిు ఆద్యయం వలె నివేదించాల్ల. ఒకవేళ మీర్థ ఆఫ్-ేస్ట హౌసింగ్, 

ఫుడ్, లేద్య వస్త్సాత ల్ కోసం ఏవైనా నగ్దు విలువ అనుమతులు ల్భిస్తత, అది కూడా ఆద్యయంగా చేరు బుతుంది. అయితే, మీ హౌసింగ్ మిల్లట్రీ హౌసింగ్ స్త్పైవేటీకరణ ఇనిషియేటివి్ల భాగ్ం 

అయినట్యిితే, మీ హౌసింగ్ అల్వెనుీ ు  ఆద్యయంగా చేరు వదుద. విరమణ నుండి ఫల్లతంగా ఏదైనా అదనపు కంబాయ ట్ చెల్లంిపు కూడా ఆద్యయం నుండి మినహాయించబుతుంది. 

15. ఒకవేళ నా కుట్లౌంబానికి దరఖాస్తలో తగ్నౌంత  సలల్ౌం లేనటలయితే ఎలా? పూర్డత జశ్ 3 (మాప్రతమే) మర్డయు మీ పూర్డత దరఖాసుతకు అట్టచ్ చేయండి. రండో దరఖాసుత పందడానికి మీ ిల్లి్ సూు ల్ 

న్యయ ప్రటిషన్ మేనేజర్థు  సంప్రరదించండి. 

16. నా కుట్లౌంబానికి మరౌంత సహాయౌం అవసరౌం. ఇతర కారా శ్కమాలు మేము దరఖాస్త చేస్కోవాలా? SNAP లేద్య ఇతర సహాయ ప్రరయోజనాల్ కోసం ఎల్ప దరఖాసుత చేసుకోవచ్చు  

తెలుసుకోవడానికి, మీ  సాు నిక సహాయ క్ఫరాయ ల్యానికి సంప్రరదించండి లేద్య1-877-423-4746క్ఫల్ చేయండి. 

17. నా పిల్లవాడు ఒక CEP స్కూ ల్ కు హాజరు కాకపోతే అప్పప డు నాన్-CEP స్కూ ల్ కు బదిలీ చెయాా లా? ఒకవేళ విద్యయ ర్డ ు నాన్-CEP పాఠశాల్కు బదిలీ చేస్తత, తల్లదింప్రులు ఒక అనువర తనానిు  తరా క 

సమర్డా ంచాల్ల. అనువర తనాల్ను ఆమ్లదించడానికి 10 రోజులు రట్వ్చ్చు . ఒక CEP పాఠశాల్ నుండి విద్యయ ర్థుల్ను నాన్-CEP పాఠశాల్కు బదిలీ చేసాత ర్థ. 10 రోజుల్ తరీా త విద్యయ ర్డ ు చెల్లంిపు  సిుతికి 

మార్థతుంది. ప్రేస్ట పీర్డయడ్ తరీా త మర్డయు అికిేషన్ ప్రపాసెస్ట చేయడానికి మందు వచేు  అనిు  భోజన ఛారీలీ్కు తల్లదింప్రులు బాధ్య త వహసాత ర్థ. 

ఒకవేళ మీకు ఇతర ప్రరశ్ు లు ఉంటే లేద్య సహాయం అవసరమైతే, క్ఫల్ చేయండిTansheila Harris, Free & Reduced Supervisor II, 678-676-1777 లేద్య ఇమెయిల్tansheila_harris@dekalbschoolsga.org 

భవదీయులు, 

 
డా. Connie R. Walker, Executive Director, DeKalb School Nutrition Services 

 

ఈ సౌంసల సమాన అవకార శ్రదాత. 
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TELUGU 
ఉచిత మరియు తగ్ గించబడిన ధర పాఠశాల భోజనిం కోసిం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి 

 

మీరు ఉచిత లేదా తగ్ గించిన ధర పాఠశాల భోజనిం కోసిం అప్లకిేషన్ నింపిందుకు సహాయిం ఈ సూచనలను ఉపయోగ్ించిండి. మీ ప్లలలిుDeKalb కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్టలిో ఒకటి కింటే ఎకుు వ పాఠశాలలకు హాజరు 

కాకపోయినపప టికీ, మీరు ఇింటికి ఒక దరఖాస్తును మాత్తమే సమర్ప ించాలి. ఉచిత లేదా తగ్ గించిన ధర పాఠశాల భోజనిం కోసిం మీ ప్లలలిను ధృవీకర్ించడానకి దరఖాస్తు పూర్ుగా నింపాలి. దయచేసి ఈ సూచనలను 

త్కమింలో అనుసర్ించిండి! సూచనల త్పతి దశలో మీ దరఖాస్తులోన దశలు ఒకే విధింగా ఉింటాయి. ఏ సమయింలోనైనా మీరు ఏమి చేయాలో తెలియకపోతే, దయచేసి సింత్పదించిండిTansheila Harris, ఉచిత 

మరియు తగ్ గించబడిన స్కపర్వై జర్ 678-676-1777 లేదా ఇమెయిల్ Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org. 
 

దయచేర పెన్ (పెనలిల్ కాదు) ను వాడిండి మరియు దరఖాస్తు పూరుయినప్పు డు మించిదిగా ప్రింట్ చేయిండి. 
 

దశ 1: ఇింటిలో DEKALB కింటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిలో చేరిన రలలలిందరినీ జాబితా చేయిండి. 

 

మీ ఇింటి్ల ఎింత మింద ప్లలలిు నవసిస్తు రో మాకు చెపప ిండి. వారు మీ ఇింటి్ల ఒక భాగింగా ఉిండటానకి మీకు సింబింధిం లేదు. దరఖాస్తుపై పింకుులు కింటే ఎకుు వ మింద ప్లలలిు ఉింటే, అదనపు ప్లలలికు 

అవసరమైన సమాచారింతో రిండవ కాగ్తాని  అటాచ్ చేయిండి. 
 

నేను ఇక్ూ డ ఎవరిని జాబితా చేయాలి? ఈ విభాగిం నింప్లనపుప డు, దయచేసి మీ ఇింటి్ల ఉని  సభ్యు లిందర్నీ చేరచ ిండి: 

• 18 లేదా అింతకనాి  తకుు వ వయస్తు  ఉని  ప్లలలిు గృహ ఆదాయింతో సహకర్స్తు రు; 

• మీ పింపుడు సింరక్షణ ఏర్పప టులో మీ సింరక్షణలో, లేదా నర్పత్శయుల, వలస, రన్ అవే, లేదా హెడ్ స్టస్తర్ ట ర్ వింటి అరహత. 
 

A) ప్పతి విదాా రి ిపేరును జాబితా చేయిండి. త్పతీ బిడడ పరును ముత్దించిండి. త్పతి శిశువుకు దరఖాస్తు యొకు  ఒక పింకి ున ఉపయోగ్ించిండి. పరిు ముత్దించినపుప డు, త్పతి పట్టర్లో ఒక అక్షరిం 

ర్పయిండి. మీకు ఖాళీ స్టసలలిం అయిపోతే ఆపిండి. దరఖాస్తుపై పింకుులు కింటే ఎకుు వ మింద ప్లలలిు ఉింటే, అదనపు ప్లలలికు అవసరమైన సమాచారింతో రిండవ కాగ్తాని  అటాచ్ చేయిండి. 
 

B) మీ దగ్ గర ఎవరన్నా  పెింప్పడు రలలలు ఉన్నా రా? ప్లలలి జాబితాలో ఉని వారు పింపుడు ప్లలలిైతే, ప్లలలి పర్ట "ఫోసర్ట చైల్డడ" పట్టర్న గుర్ుించిండి.  మీరు త్పోతు హించే ప్లలలికు మాత్తమే దరఖాస్తు 

చేస్తు, దశ 1 ను పూర్ు చేసిన తరువాత, దశ 4 కు వెళ్ళ ిండి. మీతో కలిసి నవసిించే ప్లలలిను మీ ఇింటి్ల సభ్యు లుగా పర్గణించవచ్చచ  మర్యు మీ దరఖాస్తులో జాబితా చేయాలి. మీరు పింపుడు మర్యు 

నాన్-ఫాసర్ట ప్లలలి కోసిం దరఖాస్తు చేస్తు, దశ 3 కి వెళ్ళ ిండి. 
 

C) రలలలలో ఎవర్వన్న నిరాప్శయులైన, వలస, రన్ అవే, లేదా హెడ్ స్ట ి ర్ ిఉన్నా రా? ఈ విభాగింలో జాబితా చేయబడిన ఏ బిడ్డడనా ఈ వర ణనను కలుగజేస్తు రన మీరు భావిస్తు, బిడడ పరు పకు న ఉని  

సింబింధిత పట్టర్ను గుర్ుించి, అప్లకిేషన్ యొకు  అని  దశలను పూర్ు చేయిండి. 
 

దశ 2: ఏదైన్న గ్ృహ సభా్య లను (మీతో సహా) ప్పస్తుతిం ఒక్టి లేదా అింతక్ింటే ఎక్కూ వ వాటిలో పాల్గ ింటారా: 

సహాయక్ కారా ప్క్మాలు: సరలమెింటల్ నా్య ప్టిషన్ ప్ోప్గామ్ (SNAP), అవసరమైన వారికి తాతాూ లిక్ సహాయిం 

క్కటింబాలు (TANF), లేదా భారతీయ రిజరై్వ షనల (FDPIR) పై ఆహార పింరణీ కారా ప్క్మిం? 

 

A) మీ ఇింట్లల  ఎవరూ పైన జాబితా చేయబడిన కారా ప్క్మాలలో పాల్గనక్ోతే: సరిూ ల్ 'కాదు' మరియు మీ స్కచనలో ఈ స్కచనలను మరియు దశ 3 న దశ 3 క్క కొనాగ్ిండి. 
 

B) మీ ఇింట్లల  ఉనా వారెవర్వన్న పైన పేర్కూ నా  ప్ోప్గామ్ల్ల ో ఏదైన్న పాల్గ ింటే: సరిూ ల్ 'అవును' మరియు కేస్త నింబరుా  అింది ుా యి. మీరు ఒకు  కేస్ నింబరిు  త్వాయవలసి ఉింటుింద. మీరు ఈ 

కారు త్కమాలిో ఒకదానలో పాల్గింటే, మీ కేస్త సింఖ్ు  తెలియకపోతే,స్టDFAC లేదా మీ స్ట ి నిక్ కేస్ మేనేజరుా  సింప్పదిించిండి. మీరు "అవును" పై వృతుిం చ్చటిర్తే, మీ దరఖాస్తుపై కేస్ నింబట తపప క 

అిందించాలి. దశ 4 కి వెళ్ళ ిండి. 
 

దశ 3: గ్ృహ సభా్య లిందరి కోసిం రాబడిని నివేదిించిండి. 

 

A) దశ 1 లో జాబితా చేరనమొతుిం విదాు రులలిందర్కీ మొతుిం విదాు ర్ ల ఆదాయిం. 

B) మీ క్కటింబ సభా్య లిందరూ (మీతో సహా, పార్ ి1 లో జాబితా చేయబడిన వా క్కులు) మీతో పాటు జీవిస్తునాి రు మర్యు ఆదాయిం మర్యు ఖ్రుచ లను వారు సింబింధిం లేనవారు మర్యు వార్ 

సింత ఆదాయాని  స్వీ కర్ించకపోయినా కూడా. 

• మీతో పాట నవసిించే వు కుులను చేరచ కిండి, కానీ మీ ఇింటి ఆదాయిం మదదతు ఇవీ దు మర్యు మీ ఇింటికి ఆదాయాని  అిందించవు. 
 

C) అిందిించిన ప్పతి మూలిం కోసిం జాబితా త్పతి ఇింటి సభ్యు నకి మొతుిం ఆదాయిం. ఆదాయమింతా మొతుిం డాలరలిో నవేదించిండి. సింటనిు చేరచ వదుద. వారు ఏ మూలాల నుిండి వచేచ  ఆదాయిం 

ర్పకుింటే, "0" త్వాయిండి. మీరు "0" అన త్వాసినా లేదా ఏవైనా ఆదాయ క్షేత్తాలను ఖాళీ చేసినా, మీరు నవేదించడానకి ఆదాయిం లేదు అన ధృవీకర్స్తు రు (హామీ). త్పతి క్షేత్తిం కుడివైపున ఉని  

బాకుు లను ఉపయోగ్ించి త్పతి రకిం ఆదాయాని  ఎింత తరచ్చగా పిందవచ్చచ  గుర్ుించిండి. 

• స్టసి్కల ఆదాయింలో అనిా  మొతాు లను నివేదిించిండి. స్టసూల ల ఆదాయిం పనిు ల ముిందు పిందన మొతుిం ఆదాయిం; చాలామింద ఆదాయిం గుర్ించి వారు "ఇింటికి తీస్తకువెళ్తారు" మర్యు 

మొతుిం "స్టసూల ల" మొతుిం కాదు. పనిు లు, భీమా త్ీమియింలు లేదా మీ జీతిం నుిండి తీసిన ఇతర మొతాులకు చెలిిించాలిు న చెలిిింపును ఈ అప్లకిేషన్ లో నవేదించిన ఆదాయిం 

తగ్ గించబడలేదన నరా్పర్ించ్చకోిండి. 

• ఒక్వేళ్ నేను సై యిం ఉపాధిని క్లిగ్ ఉింటే? నకర మొతాుని  ఆ పన నుిండి ఆదాయాని  నవేదించిండి. ఇద మీ వాు పారిం యొకు  మొతుిం ఆపరేటిింగ్ ఖ్రుచ లు దాన స్టసూల ల రశీదులు లేదా 

ఆదాయాల నుిండి తీసివేయడిం దీా ర్ప లెకిు ించబడుతుింద. 
 

D) మొతుిం గ్ృహ పరిమాణానిా  నివేదిించిండి. ఫీలోడ ో మొతుిం గృహ సభ్యు ల సింఖ్ు ను నమోదు చేయిండి "మొతుిం గృహ పర్మాణిం (ప్లలలిు మర్యు పదదలు)." ఈ సింఖ్ు  దశ 3 లో జాబితా చేయబడిన 

కుటుింబ సభ్యు ల సింఖ్ు కు సమానింగా ఉిండాలి. మీరు మీ ఇింటి్లన ఏ సభ్యు లైతే, మీరు దరఖాస్తులో జాబితా చేయకపోతే, వెనకిు  వెళ్ల ివార్న జోడిించ్చకోిండి. మీ కుటుింబ సభ్యు ల పర్మాణిం ఉచితిం 

మర్యు తగ్ గించిన ధర భోజనిం కోసిం మీ అరహతను త్పభావితిం చేస్తుింద కాబటిర్ కుటుింబ సభ్యు లిందర్నీ జాబితా చేయడిం చాలా ముఖ్ు ిం. 
 

E) మీ ామాజిక్ భప్దతా సింఖ్ా  యొక్ూ  చివరి న్నలుగు అింకెలను అిందిించిండి. గృహ త్పాధమిక వేతన సింపాదన లేదా మరొక వయోజన గృహ సభ్యు డు అిందించిన త్పదేశింలో అతను/ఆమె 

స్తమాజిక భత్దతా సింఖ్ు  యొకు  చివర్ నాలుగు అింకెలు అిందించాలి. మీకు సోషల్డ సకూు ర్టీ నింబట లేనపప టికీ త్పయోజనాలకు దరఖాస్తు చేస్తకోవడానకి మీరు అరుహలు. వయోజన గృహ సభ్యు లకు 

సోషల్డ సకూు ర్టీ నింబట లేకుింటే, ఈ ఖాళీన ఖాళీగా వదలివేసి, పట్టర్ లేబులుు  గురుు పటర్ిండి "ఏ SSN లేదో తనఖీ చేయిండి." 
 

దశ 4: సింపరూ  సమాచారిం మరియు పెదదల సింతక్ిం 

 

అనిా  దరఖాస్తులు గ్ృహింలోని వయోజన సభా్య లచే సింతక్ిం చేయబడాలి. మీ సమాచారిం సింపూరణింగా మర్యు పూర్ుగా నవేదించిిందన మీ సింతకిం ధృవీకర్స్తుింద. ఈ విభాగానిా  పూరిు చేయడానికి 

మిందు, మీరు ఈ స్కచనల దిగువ గోపా త మరియు పౌర హక్కూ ల ప్పక్టనలను చదివారని నిరాారిించుకోిండి. 
 

A) మీ సింప్పదిింప్ప సమాచారానిా  అిందిించిండి. ఈ సమాచారిం అిందుబాటులో ఉింటే అిందించిన ఫీలడో లో మీ త్పస్తుత చిరునామాను త్వాయిండి. మీకు శాశీ త చిరునామా లేకుింటే, ఇద మీ ప్లలలిను 

ఉచిత లేదా తగ్ గించిన ధర పాఠశాల భోజనానకి అరుహలు కాదు. ఫోన్ నింబట, ఇమెయిల్డ చిరునామా లేదా రిండిింటిన భాగసీ్త ము ిం చేయడిం వైకలిప కిం, కానీ మిమమ లిి  సింత్పదించాలిు న అవసరిం 

ఉింటే తీ రగా మిమమ లిి  చేరుకోవడింలో సహాయపడుతుింద. 
 

B) మీ పేరును మప్దిించి, సైన్ ఇన్ చేయిండి. అప్లకిేషన్ పూర్ు చెయు డానకి పదదవార్ పరును త్ప్లింట్ చేయిండి. సింతకిం పట్టర్లో మీ పరున సింతకిం చేయిండి. 
 

C) నేటి తేదీని ప్వాయిండి. అిందించిన త్పదేశింలో. బాకోు ో నేటి తేదీన త్వాయిండి. 
 

D) భాగ్ాై మా ిం రలలల జాతి మరియు జాతి గురిుింప్పలు (ఐచిి క్) షేర్ చెయా ిండి. అప్లకిేషన్ దగువన, మీ ప్లలలి జాతి మర్యు జాతి గుర్ించి సమాచార్పని  పించ్చకోవడానకి మేము మిమమ లిి  

అడుగుతాము. ఈ ఫీల్డడ ఐచిి కిం మర్యు ఉచిత లేదా తకుు వ ధర పాఠశాల భోజనిం కోసిం మీ ప్లలలి అరహతను త్పభావితిం చేయదు. 
 

గోపా తా చటిిం ప్పక్టన: మీరు మాక్క ఇచేే  సమాచారానిా  మేమ ఎలా ఉపయోగ్ ుా మ్ల్ ఇది వివరిస్తుింది. 

Richard B. Russell National School Lunch Act కు ఈ దరఖాస్తుపై సమాచారిం అవసరిం. మీరు సమాచార్పని  ఇవీా లిు న అవసరిం లేదు, కానీ మీరు ఇవీ కపోతే, మేము మీ బిడడను ఉచితింగా లేదా తగ్ గించిన ధర 

భోజనిం కోసిం ఆమోదించలేము.  మీ అప్లకిేషన్ పై ఎవరు సింతకిం చేస్తు రో వారు వయోజన గృహ సభ్యు డు స్తమాజిక భత్దత సింఖ్ు  యొకు  చివర్ నాలుగు అింకెలు కలిగ్ ఉిండాలి.  మీరు ఒక పింపుడు ప్లలలి తరపున 

దరఖాస్తు చేసినపుప డు స్తమాజిక భత్దతా సింఖ్ు  యొకు  చివర్ నాలుగు అింకెలు అవసరిం లేదు లేదా మీరు ఒక సప్లమిెింటల్డ న్యు త్టిషన్ అసిసర్న్ు  త్పోత్గామ్ (SNAP), ట్టింపరరీ అసిసర్న్ు  ఫట నీడీ ఫాు మిలీస్ (TANF) 

త్పోత్గామ్ ఆట ఫుడ్ డిస్ట్సిర్బ్యు షన్ త్పోత్గామ్ ఆన్ ఇిండియన్ ర్జరేీ షన్ు  (FDPIR) మీ ప్లలలి కోసిం కేస్త సింఖ్ు  లేదా ఇతర FDPIR ఐడ్ింటిఫైయట లేదా దరఖాస్తు సింతకిం చేయబడిన వయోజన గృహ సభ్యు డు 

స్తింఘిక భత్దతా నింబరు లేదు అన మీరు సూచిించినపుప డు ఉింటుింద.  మీ ప్లలలి ఉచిత లేదా తగ్ గించిన ధర భోజనిం, మర్యు పర్పాలన మర్యు భోజనిం మర్యు త్ేకాా స్ర్ త్పోత్గమి అమలు కోసిం అరహత ఉింటే 

మేము మీ సమాచార్పని  ఉపయోగ్స్తుము. కారు త్కమిం అరహతల యొకు  ఉలిింఘనలను చూస్తిందుకు సహాయిం చేయడానకి వార్ కారు త్కమాలు, కారు త్కమ సమీక్షల కోసిం ఆడిటరిు మర్యు చటర్ిం అమలు 

అధికారులకు, వాటిన అించనా వేయడానకి, నధులను లేదా త్పయోజనాలను గుర్ుించడానకి మీ అరహత సమాచార్పని  విదు , ఆరోగు ిం మర్యు పోషకాహార త్పోత్గామితో పించ్చకోవచ్చచ . 
 

వివక్షత లేని ప్పక్టన: USDA, దాన సింసలలు, కార్పు లయాలు, మర్యు ఉదోు గులు, మర్యు USDA కారు త్కమాలలో పాల్గనే లేదా నరీ హించబడుతుని  పశువుల పౌర హకుు ల చటర్ిం మర్యు U.S. Department of 

Agriculture (USDA) పౌర హకుు ల నయింత్తణ మర్యు విధానాల త్పకారిం జాతి, రింగు, USDA చే నరీ హించబడిన లేదా నధులు సమకూరచ బడిన లేదా కారు త్కమింలో ఏదైనా కారు త్కమిం లేదా కారు త్కమింలో 

జాతీయ పౌర హకుు లు, సక్సు , వైకలు ిం, వయస్తు  లేదా త్పతీకారిం లేదా పూరీ  పౌర హకుు ల చరు కు త్పతీకారిం ఉనిా యి. 
 

త్పోత్గాిం సమాచారిం కోసిం (ఉదాహరణకు త్ెయిలీ, పదద ముత్దణ, ఆడియోటేప్, అమెర్కన్ సింకేత భాష, మొదలైనవి) కమూు నకేషన్ యొకు  త్పతాు మాి య మార్పగలను అవసరమైన వికలాింగుల వు కుులు, వారు 

త్పయోజనాల కోసిం దరఖాస్తు చేస్తకుని  ఏజెనీు  (ర్పస్ట్షర్ిం లేదా స్టస్తల నక) ను సింత్పదించాలి.  చెవిటివారు, వినకిడి లేదా వినకిడి వైకలాు లు కలిగ్న వు కుులు USDA ను ఫెడరల్డ ర్లే సరీీ స్ (800) 877-8339 దీా ర్ప 

సింత్పదించవచ్చచ .  అదనింగా, త్పోత్గామ్ సమాచారిం ఇింగ్లషి్ కాకుిండా ఇతర భాషలిో లభిస్తుింద. 
 

వివక్ష యొకు  కారు త్కమిం ఫిర్పు దును దాఖ్లు చేయడానకి  USDA త్పోత్గామ్ డిత్సిు మినేషన్ ఫిర్పు దు ఫారమ్ , (AD-3027) పూర్ు చేయిండి: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, మర్యు ఏ USDA 

ఆఫీస్త వదద, లేదా USDA కు త్పసింగ్ించిన ఒక లేఖ్ను త్వాయిండి మర్యు రూపింలో అభు ర్ లించిన మొతుిం సమాచార్పని  లేఖ్లో అిందించాలి. ఫిర్పు దు ఫారమ్ యొకు  కాీన అభు ర్ లించడానకి, (866) 632-9992 కాల్డ 

చెయు ిండి. USDA కి మీ పూర్ుస్తలయి ఫారమ్ లేదా లేఖ్ను సమర్ప ించిండి: (1)స్టమెయిల్డ: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; (2) ఫాు క్సు : (202) 690-7442; లేదా (3) ఇమెయిల్డ: program.intake@usda.gov. 
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