
 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE MERENDA ESCOLAR 
GRATUITA OU COM PREÇO REDUZIDO 2015-2016 

 
Caro(a) Pai/Mãe/Guardião:  

As crianças precisam de refeições saudáveis para aprender. A Westborough Public Schools oferece refeiço ̃es 
saudáveis todos os dias de aula. O almoço custa $3.00 nas escolas de ensino fundamental (K-6), $3.25 (7-12). 
Seus filhos podem estar qualificados a receber refeições gratuitas ou refeições a preço reduzido. O prec ̧o 
reduzido é $.40 para o almoc ̧o.  

1. Quem pode receber refeições gratuitas?  

A. Todas as crianças em domicílios que estão recebendo benefícios do  MA SNAP or MA TANF, 
podem receber refeições gratuitas. 

B. As crianças em adoção temporária que estão sob a responsabilidade legal de um tribunal ou 
agência de adoção temporária, estão qualificadas para receber refeições gratuitas. 

C. As crianças participando do programa Head Start de suas escolas também te ̂m esse direito. 

D. As crianças que se encaixam na definição de migrante, de rua ou que fugiu de casa estão 
qualificadas para refeições gratuitas. 

E. Seus filhos podem receber refeições a preço reduzido caso sua renda familiar esteja dentro dos 
limites para “preço reduzido”daTabela Federal de Renda (Federal Income Chart),exibida neste 
requerimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. COMO SABER SE AS CRIANC ̧AS SE QUALIFICAM COMO SEM MORADIA, MIGRANTE OU 
FUGITIVO? Os membros da sua fami ́lia na ̃o te ̂m um enderec ̧o permanente? voce ̂s va ̃o ficar juntos 
em um abrigo, hotel ou outra moradia tempora ́ria? a sua fami ́lia muda de forma itinerante? alguma 
das crianc ̧as que vive com voce ̂ optou por deixar a sua fami ́ lia ou casa? se voce ̂ cre ̂ que as 
crianc ̧as em sua fami ́ lia atendem a essas descric ̧o ̃es e na ̃o foram informados que os seus filhos 
va ̃o receber refeic ̧o ̃es gratuitas, por favor, telefone ou e-mail sherrie stevens no telefone: 508-836-
7700 ou atrave ́s de e-mail: stevenss@westboroughk12.org  

TABELA DE RENDA PARA QUALIFICAÇÃO FEDERAL  
PARA O ANO ESCOLAR 2015-2016  

Tamanho do domicílio Anual Mensal Semanal 

1 $21,775 $1,815 $419 

2 $29,471 $2,456 $597 

3 $37,167 $3,098 $715 

4 $44,863 $3,739 $863 

5 $52,559 $4,380 $1,011 

6 $60,255 $5,022 $1,159 

7 $67,951 $5,663 $1,307 

8 $75,647 $6,304 $1.455 

  Cada pessoa adicional: $+7,969 $+642 $+148 

mailto:stevenss@westboroughk12.org


1. PRECISO PREENCHER UMA APLICAC ̧A ̃O PARA CADA CRIANC ̧A? Na ̃o. use uma aplicac ̧a ̃o para 
merenda escolar gratuita ou com prec ̧o reduzido para todos os alunos em sua fami ́lia. no ́s na ̃o 
podemos aprovar uma aplicac ̧a ̃o incompleta, portanto, tenha certeza que todas as informac ̧o ̃es 
solicitadas foram preenchidas. devolva a aplicac ̧a ̃o preenchida para: a escola que seu filho 
frequenta.  

2. EU PRECISO PREENCHER UMA APLICAÇAO SE RECEBI UMA CARTA DIZENDO QUE OS MEUS 
FILHOS JÁ FORAM APROVADOS PARA MERENDA GRATUITA ESTE ANO? Na ̃o, mas, por favor, leia 
cuidadosamente a carta que você recebeu e siga as instruções. Se alguma criança de sua fami ́lia não 
estiver listada na notificaça ̃o de elegibilidade, entre imediatamente em contato com 508-836-7700 ext 
2016. 

3. Posso aplicar ONLINE? Não, esta opção não está disponível no momento. 

4. A APLICAÇÃO DE MINHA CRIANÇA FOI APROVADA NO ANO PASSADO. PRECISO PREENCHER OUTRA 
ESTE ANO? Sim. A inscrição é válida apenas para o ano letivo vigente e os primeiros dias do novo ano 
letivo. Voce ̂ deverá enviar uma nova inscrição, a menos que a escola tenha lhe avisado que seu filho está 
qualificado para este novo ano letivo.  

5. EU RECEBO WIC. OS MEUS FILHOS PODEM OBTER REFEIC ̧ÕES GRATUITAS? As crianças de sua 
residência que participam do programa WIC podem se qualificar para merendas gratuitas ou com preço 
reduzido. Por favor, envie uma inscric ̧ão.  

6. A INFORMAÇÃO QUE EU ENVIAR SERÁ AVERIGUADA? Sim e poderemos pedir comprovac ̧ão por escrito 
da renda informada.  

7. SE EU NÃO ME QUALIFICAR AGORA, EU POSSO APLICAR DEPOIS? Sim, voce ̂ pode se inscrever a 
qualquer momento durante o ano letivo. Por exemplo, se um dos pais/responsáveis ficar desempregado, 
as crianças podem se qualificar para merenda gratuita ou com preço reduzido, se o rendimento se 
tornar abaixo do limite de renda.  

8.  E SE EU NÃO CONCORDAR COM A DECISÃO DA ESCOLA SOBRE A MINHA APLICAÇÃO? 
Voce ̂ deve falar com os representantes oficiais da escola. Voce ̂ tambe ́m pode pedir uma 
audie ̂ncia. 

9. EU POSSO APLICAR SE ALGUE ́M NA MINHA FAMI ́LIA NA ̃O FOR CIDADA ̃O AMERICANO? Sim. 
voce ̂, seus filhos ou outros membros da sua casa na ̃o precisam ser cidada ̃ os americanos para se 
qualificarem para merenda gratuita ou com prec ̧o reduzido.  

10. E SE A MINHA RENDA NA ̃O FOR SEMPRE A MESMA? Liste a quantidade que voce ̂ geralmente 
recebe. por exemplo, se voce ̂ geralmente recebe $1000 por me ̂s, mas perdeu algum trabalho no me ̂s 
passado e recebeu apenas $900, escreva que voce ̂ fez $1000 por me ̂s. se voce ̂ geralmente faz hora 
extra, inclua-as; se isso acontece de vez em quando, na ̃o inclua. se voce ̂ perdeu um emprego ou 
teve uma reduc ̧a ̃o em suas horas ou sala ́rio, use sua renda atual.  

11. E SE ALGUM MEMBRO DA FAMI ́LIA NA ̃O TIVER RENDA PARA INFORMAR? Os membros da fami ́lia 
podem na ̃o receber certos tipos de renda que no ́s pedimos para ser apresentado na aplicac ̧a ̃o, ou 
ate ́ na ̃o ter renda. sempre que isso acontecer, por favor, escreva 0. no entanto, se os campos de 
renda sa ̃o deixados vazios ou em branco, eles tambe ́m sera ̃o considerados como zeros. por favor, 
tenha cuidado ao deixar a ́reas de renda em branco, porque assumiremos que essa foi sua intenc ̧a ̃o.  

12. SOMOS MILITARES. DEVEMOS REPORTAR NOSSA RENDA DIFERENTEMENTE? Seu pagamento 
ba ́sico e bo ̂nus devem ser informados como fonte de renda. se voce ̂ receber quaisquer subsi ́dios em 
dinheiro para habitac ̧a ̃o fora da base, alimentos ou roupas ou receber pagamentos para family 
subsistence supplemental allowance, ele tambe ́m deve ser inclui ́do como rendimento. no entanto, 
se sua moradia e ́ parte da iniciativa de privatizac ̧a ̃o de habitac ̧a ̃o militar, na ̃o inclua o subsi ́dio 
habitacional como renda. qualquer pagamento de combate adicional resultante de missa ̃o militar 
tambe ́m e ́ exclui ́do da renda.  



13. E SE NA ̃O HOUVER ESPAC ̧O SUFICIENTE PARA TODA A MINHA FAMI ́LIA NA APLICAC ̧AO? Liste 
qualquer membro adicional da sua fami ́lia em uma folha de papel separada e anexe a ̀ aplicac ̧a ̃o.  

14. MINHA FAMI ́LIA PRECISA DE MAIS AJUDA. EXISTEM OUTROS PROGRAMAS QUE EU POSSA 
APLICAR? Para saber como aplicar para MA SNAP ou outra assiste ̂ncia, entre em contato com o 
seu escrito ́rio e assiste ̂ncia local ou ligue PARA MA SNAP HOTLINE NO TELEFONE 1-866-950-
3663.  

SE VOCE ̂ TIVER DU ́VIDAS OU PRECISAR DE AJUDA, LIGUE PARA: 508-836-7700 

Atenciosamente,  

 

  Irene Oliver  

 Diretor de Finanças e Adminstration 

 

  



COMO APLICAR PARA MERENDA ESCOLAR GRATUITA OU COM PREÇO REDUZIDO  

Por favor, utilize essas instruções para preencher essa aplicação para merenda escolar gratuita ou com preço 
reduzido. Você só precisa submeter uma aplicação por família, mesmo que seus filhos frequentem 
mais de uma escola no distrito escolar de Westborough.  A aplicação de ser completamente 
preenchida para que seus filhos possam receber merenda escolar gratuita ou com preço 
reduzido.  

Por favor, siga as instruções em ordem! Cada passo das instruções seguem os mesmos 
passos da sua aplicação. Se em algum momento você não tiver certeza do passo seguinte, 
por favor, entre em contato com a escolar.  

POR FAVOR USE CANETA (NÃO LÁPIS) AO PREENCHER SUA APLICACÃO E TENTE AO 
MÁXIMO ESCREVER DE FORMA CLARA.  

1O. PASSO: LISTE TODOS OS MEMBROS DE SUA FAMILIA QUE SÃO BEBÊS, CRIANÇAS 
E ALUNOS ATÉ E INCLUÍNDO A 12a. SÉRIE  

Informe quantos bebês, crianças e estudantes moram em sua casa. Eles NÃO têm que estar 
relacionado a você ou ser parte da sua família.  

Quem eu devo listar aqui? 
Ao preencher esta parte, por favor, inclua todos os membros da sua família:  

•  Crianças de 18 anos ou menos e que são suportadas com o rendimento da família;  

•  Estão sob seu cuidado em regime de acolhimento ou qualificada como sem 
moradia, migrante ou jovem fugitivo;  

•  Alunos frequentando [escola/sistema escolar aqui], independente de idade.  

 

A) Liste o nome de todas as crianças. Para cada criança, escreva o primeiro nome, inicial do 
nome do meio e último nome. Use uma linha da aplicação para cada criança. Ao escrever 
os nomes, use letra de forma. Pare se acabar o espaço. Se houver mais crianças do que 
linhas, anexe uma segunda folha de papel com todas as informações necessárias para as 
crianças adicionais.  

B) A criança é aluno das Escolas Públicas de Westborough? Marque „Sim‟ ou „Não‟ na 
coluna “Estudante” para nos informar quais as crianças que frequentam as Escolas 
Públicas de Westborough  

C) Você tem filhos adotivos? Se todas as crianças listadas são adotadas, marque a caixa 
"Filhos adotivos ou em adoção" ao lado do nome da criança. Filhos adotivos que vivem com 
você podem contar como membros de sua casa e devem ser listados na sua aplicação. Se 
você só está aplicando para filhos adotivos, após completar o 1o. Passo pule para o 4o. 
Passo da aplicação e dessas instruções.  



D) Alguma das crianças é considerada sem moradia, migrante ou fugitiva? Se você acredita 
que qualquer criança listada nesta seção pode atender a essa descrição, por favor, marque 
"Sem moradia, Migrante, Fugitivo" ao lado do nome da criança e complete todas as etapas 
do aplicativo.  

2. PASSO: ALGUM MEMBRO (INCLUI ́NDO VOCE ̂) PARTICIPA ATUALMENTE DE UM OU MAIS DOS 
SEGUINTES PROGRAMAS DE ASSISTE ̂NCIA: SNAP, TANF OU FDPIR?  

Se algue ́m da sua casa participa de um dos programas de assiste ̂ncia abaixo, sua criança qualifica-
se para merenda escolar gratuita:  

• • The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)  
• • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)  
• • The Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)  

A) SE NINGUÉM da SUA CASA PARTICIPA DE QUALQUER UM DOS PROGRAMAS LISTADOS ACIMA:  
•  Circule „NO‟ e pule para o 3o. PASSO dessas instruções e da sua aplicação.  
•  Deixe o 2o. PASSO em branco. 
 
B) SE ALGUÉM da SUA CASA PARTICIPA DE QUALQUER UM DOS PROGRAMAS LISTADOS ACIMA:  
•  Circule „YES‟ e forneça o número do processo SNAP, TANF ou FDPIR. Você só precisa escrever um número de 
processo. Se você participa de um desses programas e não sabe o número do seu processo entre em contato com: MA 
Department of Transitional Assistance (508-661-6600). Você deve fornecer o número do processo em sua aplicação se você 
circulou “YES”.  
•  PULE o 4o. PASSO.  
 
3o. PASSO: INFORME A RENDA DE TODOS OS MEMBROS DA SUA FAMÍLIA  
 
A) Informe a renda recebida por cada criança. Consulte a tabela “Fontes de Renda para Crianças” desse manual e informe a 

renda total combinada de TODAS as crianças da sua família listadas na parte “Renda Total da Criança” do 1o. PASSO. 
Inclua apenas a renda dos filhos adotivos se você estiver aplicando para eles junto com o restante da família. É opcional 
listar as crianças adotivas como parte da família com quem elas estão morando.  

O que é Renda da Criança? 
Renda da criança é o dinheiro extra recebido fora da renda da sua casa que é pago diretamente aos seus filhos. Muitas 
famílias não têm qualquer rendimento infantil. Use a tabela abaixo para determinar se sua família tem renda infantil a relatar.  

 
Fontes de Renda para Crianças 

 
Fontes de Renda da Criança  Exemplo(s)  

• Remuneração de trabalho  • A criança tem um trabalho onde ela ganha um salário ou remuneração.  

• Seguro Social 
o Pagamentos por deficiência  

o Benefícios de sobrevivência  

• •  A criança é cega ou tem deficiência e recebe benefícios do Seguro Social.  

• •  Um dos pais está desabilitado, aposentado ou falecido e seu filho recebe 
benefícios previdenciários.  

• Rendimentos de pessoas fora do 
agregado familiar  

• Um amigo ou membro da família regularmente dá dinheiro para despesas 
das crianças.  

• Rendimentos de qualquer outra fonte  • A criança recebe rendimentos de um fundo de pensão particular, anuidade 
ou fundo fiduciário.  

 

 



PARA CADA MEMBRO ADULTO DA FAMÍLIA:  

 

 

  

O que é Renda da Criança? 
Renda da criança é o dinheiro extra recebido fora da renda da sua casa que é pago 
diretamente aos seus filhos. Muitas famílias não têm qualquer rendimento infantil. Use a 
tabela abaixo para determinar se sua família tem renda infantil a relatar.  

 Fontes de Renda para Crianças   
Fontes de Renda da Criança  Exemplo(s)  
• Remuneração de trabalho  • A criança tem um trabalho onde ela ganha um salário ou remuneração.  

• Seguro Social 
o Pagamentos por deficiência  

o Benefícios de sobrevivência  

• • A criança é cega ou tem deficiência e recebe benefícios do Seguro 
Social.  

• • Um dos pais esta ́ desabilitado, aposentado ou falecido e seu filho 
recebe benefícios previdencia ́rios.  

• Rendimentos de pessoas fora do 
agregado familiar  

• Um amigo ou membro da família regularmente dá dinheiro para despesas das 
crianças.  

• Rendimentos de qualquer outra fonte  • A criança recebe rendimentos de um fundo de pensão particular, anuidade ou 
fundo fiduciário.  

PARA CADA MEMBRO ADULTO DA FAMÍLIA:  

Quem eu devo relacionar aqui? 
Ao preencher esta seção, por favor, inclua todos os membros da sua família que:  

• Vivem com você e partilham receitas e despesas, mesmo que não sejam da família e mesmo que eles não tenham renda própria.  

Na ̃o inclua as pessoas que:  

• Vivem com você, mas não sa ̃o sustentados por rendimentos do seu agregado familiar e não contribuem para o  

seu agregado familiar.  

• Crianc ̧as e alunos já relacionados no 1o passo. 

Como faço para preencher o valor de renda e fonte?  

PARA CADA TIPO DE RENDA:  

• Utilize as tabelas desta seça ̃o para determinar se sua família tem renda para informar.  

• Informe todos os valores da renda bruta APENAS. Informe os valores inteiros. Na ̃o inclua centavos.  

o Renda bruta é a renda total recebida antes dos impostos e descontos. 
o Muitas pessoas pensam na renda como o montante que se "leva para casa" e não o valor total "bruto".  

Certifique-se de que a renda que você informar nesta aplicaça ̃o não foi reduzida para pagar impostos, prémios de seguros 
ou quaisquer outros valores retirados de seu salário.  

• Escreva “0” em todos os campos onde não há renda para informar. Todos os campos deixados vazios ou em 
branco serão contados como zeros. Se você escrever '0' ou deixar campos em branco, você esta ́ assegurando 



(prometendo) que não há renda para informar. Se as autoridades locais souberem ou forem informadas que a sua 
renda familiar foi informada incorretamente, sua aplicação sera ́ verificada por justa causa.  

• Assinale com que frequência cada tipo de rendimento é recebido nas lacunas à direita de cada campo.  

B) Liste o nome do membro adulto da família. Escreva o nome de cada membro da família nas lacunas "Nomes dos membros 
adultos do agregado familiar (primeiro e último)." Não liste nenhum dos membros da família que você listou no 1o PASSO. 
Se uma criança listada no 1o. PASSO tem renda, siga as instruções do 3o. PASSO, parte A.  

C) Informe o rendimento. Consulte a tabela de "Fontes de Renda para Adultos" deste folheto e informe todos os rendimentos 
de trabalho no campo “Rendimentos do Trabalho” desta aplicação. Este é geralmente o dinheiro recebido pelo trabalho 
executado. Se você trabalha por conta própria ou é proprietário de fazenda, informe sua renda líquida. 

E se eu sou independente? 
Se você trabalha por conta própria, informe a renda do seu trabalho como valor líquido. 
Este valor é calculado subtraindo as despesas operacionais totais de sua empresa da sua 
receita bruta ou lucro. 

D) Informe a renda de Assistência Pública / Ajuda à Criança / Pensão alimentícia. Consulte 
a tabela “Fontes de Renda para Crianças” desse manual e informe toda a renda no campo 
“Assistência Pública / Ajuda à Criança / Pensão alimentícia” da aplicação. Não inclua 
qualquer valor em dinheiro dos benefícios de assistência pública NÃO listados na tabela. Se 
a renda é proveniente de ajuda à criança ou pensão alimentícia, somente os pagamentos 
por ordem judicial devem ser informados aqui. Os pagamentos informais, mas regulares 
devem ser declarados como "outro" na próxima parte.  

E) Informe o rendimento de Pensões/Aposentadoria/Todas as outras rendas. Consulte a 
tabela “Fontes de Renda para Crianças” dessa aplicação e informe todos os rendimentos 
que se aplicam no campo “Pensões/Aposentadoria/Todas as outras rendas” dessa 
aplicação.  

F) Informe o tamanho total de sua família. Insira o número total de membros da família no 
campo “Total de Membros em sua Casa (Crianças e Adultos).” Este número DEVE SER 
igual ao número de membros da família listados nos PASSOS 1o. 
e 3o. Se houver qualquer membro de sua casa que você não tenha listado na aplicação, 
volte e adicione-os. É muito importante listar todos os membros da família, uma vez que o 
tamanho do seu agregado familiar determina o limite de renda para concessão de refeições 
gratuitas e com preço reduzido.  

G) Forneça os quatro últimos dígitos do seu número de seguro social. O trabalhador com 
salário principal da residência ou outro membro adulto da família deve fornecer os quatro 
últimos dígitos do seu número de seguro social no espaço fornecido. Você tem direito a 
aplicar para os benefícios, mesmo que não tenha um número de seguro social. Se nenhum 
membro adulto da família tem número de seguro social, deixe este espaço em branco e 
marque a lacuna à direita chamada "Verificar se não SS#.”  

 

 

 



 
Fontes de Renda para 
Adultos   

Rendimentos do trabalho  Assistência Publica / Pensão 
Alimentícia / Apoio À Criança  

Pensões/Aponsentadoria/Todas os Outros 
Rendimentos  

• • Salário, wages, cash bonuses  
• • Lucro líquido do trabalho  

autônomo (fazenda ou negócio)  

• • Benefícios de greve  

Se você está nas forças armadas EUA:  

• • Pagamento em dinheiro e bônus 
básicos (na ̃o incluem pagamento de 
combate, FSSA ou subsídios de 
habitaça ̃o privatizados)  

• • Subsídios para habitação fora 
dabase, alimentos e vestuário  

• • Auxílio desemprego  
• • Compensaça ̃o do 

trabalhador  
• • Rendimento de 

Segurança  

Suplementar (SSI)  

• • Ajuda financeira do 
Estado ou do  

governo local  

• • Pagamentos de 
pensão  

alimentícia  

• • Pagamentos de apoio 
a ̀ criança  

• • Benefícios de 
veterano  

• • Seguro Social (incluíndo 
aposentadoria ferroviária e 
Benefícios do pulma ̃o preto)  

• • Pensões Privadas ou invalidez  
• • Receitas de fundos 

fiducia ́rios ou  

propriedades  

• • Anuidades  
• • Rendimentos de investimento  
• • Juros obtidos  
• • Renda de aluguel  
• • Pagamento regular em 

dinheiro  

fora do agregado familiar  

4o. PASSO: INFORMAÇÕES DE CONTATO E ASSINATURA DE UM ADULTO  

Todas as aplicações devem ser assinadas por um membro adulto da família. Ao assinar a aplicação, esse membro da está prometendo que toda a informação é 
verdadeira e foi totalmente apresentada. Antes de preencher esta seção, por favor, certifique-se de ter lido a Política de Privacidade e de Direitos Civis no verso da 
aplicação.  

A) Forneça suas informações de contato. Escreva seu endereço atual nos campos fornecidos, se esta informação estiver disponível. Se você não tem endereço 
permanente, isso não torna os seus filhos não elegíveis para refeições escolares gratuitas ou a preço reduzido. É opcional compartilhar seu número de telefone, e-mail, 
ou ambos, mas ajuda-nos a contatá-lo rapidamente, se precisarmos entrar em contato com você.  

B) Assine e escreva o seu nome. Escreva seu nome na caixa "Nome do adulto que preencheu o formulário." E assine seu nome na caixa "Assinatura do adulto que 
preencheu o formulário.”  

C) Escreva o dia de hoje. No espaço fornecido, escreva o dia de hoje na caixa.  

D) Compartilhe a identidade étnica e racial da criança (opcional). No verso da aplicação, pedimos-lhe para compartilhar informações sobre a raça e a etnia de seus 
filhos. Este campo é opcional e não afeta a elegibilidade de seus filhos para receber refeições escolares gratuitas ou com preço reduzido.  

 



 

    

    

    

    

    

 em letra de forma do do 

         

 asseguro   que todas as informações desta a . entendo que estas informações são fornecidas em conexão com o recebimento de recursos federais e que os funcionários da escola podem averiguar (verificar) as informações.  
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PASSO    ,  

Adotada 

 

 Definição de Membro da 
Família: “Qualquer pessoa 
que está morando com você 
e compartilhando rendas e 
despesas, mesmo não sendo 
parente.” 
 
Crianças em lares adotivos 
e que satisfaçam a definição 
de desabrigados, migrantes 
ou fugitivos têm direito a 
receber refeições gratuitas. 
Leia 
Como Aplicar para Merenda 
Escolar Gratuita ou com 
Preço Red ido

Por favor, para mais 
informações, leia 
Como Aplicar para 
Merenda Escolar  
Gratuita ou com 
Preço Reduzido. A 
seção sobre fonte de 
renda para crianças 
ajudará com 
perguntas sobre a  
renda das  crianças. A 
seção sobre fonte de 
renda para adultos 
ajudará com todos os 
adultos da casa. 

APLICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR GRATUITA OU COM PREÇO REDUZIDO EM MASSACHUSETTS 
   família.   lápis . 

 
Se você recebeu um AVISO DE CERTIFICAÇÃO DIRETA da escola para merenda gratuita, não complete esta aplicação. Mas, informe a escola se o nome de alguma criança da casa não estiver 
na lista do Aviso de Certificação Direta recebido. 

s  
. 

 O   o 3º. PASSO.  o 3º. PASSO  Identificação da Agência:

 Error prone 



 

 
 
Declaração de Normas de Privacidade: 
O Ato para Refeição Escolar Nacional Richard B. Russell requer informações sobre este pedido. Você não tem 
que dar as informações, mas se não o fizer, não poderemos aprovar seu filho para as refeições gratuitas ou a 
preço reduzido. Você deve incluir os últimos quatro dígitos do número de seguro social do membro adulto da 
família que assina a aplicação. Os quatro últimos dígitos do número de seguro social não são exigidos quando 
você aplica em nome de um filho adotivo ou se você listar um Programa de Assistência Suplementar de Nutrição 
(SNAP), Programa de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF) ou Programa de Distribuição 
de Alimentos em Reservas Indígenas (FDPIR) ou outros FDPIR identificadores do seu filho ou quando você 
indicar que o membro adulto da família que assina o pedido não tiver um número de seguro social. Nós usaremos 
as suas informações para determinar se o seu filho é elegível para receber refeições gratuitas ou a preço reduzido e para a administração e aplicação dos programas de almoço e café da manhã. Vamos 
compartilhar suas informações sobre qualificação com os Programas do Departamento de Educação das Escolas Públicas de Framingham para determinar a qualificação do benefício para programas e/ou 
serviços gratuitos. Podemos compartilhar suas informações sobre qualificação com certos programas de educação, saúde e de nutrição para ajudá-los a avaliar, financiar ou determinar os benefícios dos 
seus programas, com os auditores para avaliação de programas e com os funcionários da ordem pública para ajudá-los a verificar violações das normas do programa. 
 
 
Declaração de não discriminação:  
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos proíbe a discriminação contra seus clientes, funcionários e candidatos a emprego sobre as bases de raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência, sexo, 
identidade sexual, religião, retaliação e, onde se aplicam, crenças políticas, estado civil, situação familiar ou dos pais, orientação sexual em sua totalidade ou parte da renda de um indivíduo derivada de 
qualquer programa de assistência pública ou informação genética protegida no emprego ou em qualquer programa ou atividade realizada ou financiada pelo Departamento. (Nem todas as bases proibidas 
se aplicarão a todos os programas e/ou atividades de emprego.) 
 

Se você quiser registrar uma reclamação sobre discriminação a um programa de Direitos Civis, preencha o formulário USDA Program Discrimination Complaint Form, encontrado online no endereço 
http://www.ascr.usda.gov/complaint__ling_cust.html ou ligue para nosso escritório para solicitar um formulário (866) 632-9992. Você poderá também escrever uma carta contendo todas as informações 
solicitadas no formulário. Envie seu formulário de reclamação devidamente preenchido ou uma carta para U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250-9410, por fax (202) 690-7442 ou email program.intake@usda.gov 
 

Os indivíduos surdos, com deficiência auditiva ou que possuem deficiências de fala podem entrar em contato com o USDA através do Serviço Federal de Retransmissão (800) 877-8339; ou (800) 845-6136 
(espanhol). 
 
USDA é um provedor e empregador de oportunidades iguais.  

 
 
 
 

2015-2016 APLICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR GRATUITA OU COM PREÇO REDUZIDO EM MASSACHUSETTS  

Somos obrigados a pedir informações sobre raça e origem étnica de seus filhos. Esta informação é importante 
e ajuda a ter certeza de que estamos servindo plenamente nossa comunidade. Esta seção é opcional e não 
afeta a elegibilidade de seus filhos para as refeições gratuitas ou com preço reduzido. 

Etnicidade (marque um): Raça (marque um ou mais): 
  Indígena Americano ou Nativo do Alaska
  Hispânico ou Latino   Asiático 
  Não Hispânico ou Latino   Negro ou Afro Americano
   Havaiano Nativo ou de Outras Ilhas do Pacífic
   Branco 

Only annualize income if there are multiple pay frequencies 
 

Total Income: ____________                                  Household size: __________ 
 Per:  
 Week,  
 Every 2 Weeks,  
 Twice A Month,  
 Month,  
 Year       
 

 

Dual Eligibility:  
Foster child(ren) – Free _________   
Non-foster child(ren) – Free ________ Reduced ________  Denied ___________ 

Determining Official’s Signature: ___________________________________  Date: ________ 

Confirming Official’s Signature:  ___________________________________  Date: _________ 

Verifying Official’s Signature:      ___________________________________  Date: _________ 

OPC O NÃO PREENCHA ESTA PARTE -  USO EXCLUSIVO DA ESCOLA.

Annual Income 
Conversion:  

 

Weekly  x 52
Every 2 Weeks  x 26
Twice A Month  x 24
Monthly  x 12

Categorical Eligibility 

Free 

Reduced 

Denied  
     Reason: ________________ 



MA Free and Reduced Price School Meal Application 
School Year 2015-2016 

 

 
 

Student Name: __________________________________________ 
 
School: ________________________________________________ Grade: ___________ 



MA Free and Reduced Price School Meal Application 
School Year 2015-2016 

 

SHARING INFORMATION WITH MEDICAID/SCHIP 
 

 
Dear Parent/Guardian: 

If your children get free or reduced price school meals, they may also be able to get free or low-cost health insurance 
through Medicaid or the State Children's Health Insurance Program (SCHIP). Children with health insurance are more 
likely to get regular health care and are less likely to miss school because of sickness.  

Because health insurance is so important to children’s well-being, the law allows us to tell Medicaid and SCHIP that your children 
are eligible for free or reduced price meals, unless you tell us not to. Medicaid and SCHIP only use the information to identify 
children who may be eligible for their programs. Program officials may contact you to offer to enroll your children.  Filling 
out the Free and Reduced Price School Meals Application does not automatically enroll your children in health insurance. 

If you do not want us to share your information with Medicaid or SCHIP, fill out the form below and send in (Sending in 
this form will not change whether your children get free or reduced price meals). 

 

 No! IDO NOT want information from my Free and Reduced Price School Meals Application shared with 
Medicaid or the State Children's Health Insurance Program. 

If you checked no, fill out the form below to ensure that your information is NOT shared for the child(ren) listed below: 

 
Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

 

Signature of Parent/Guardian: ______________________________________________Date: ______________ 

Printed Name:________________________________________________________________________________ 

Address:_____________________________________________________________________________________ 

 
For more information, you may call Irene Oliver at 508-836-7702 x 2020 or e-mail at oliveri@westboroughk12.org.  
 
Return this form to: 45 West Main Street., Westborough, MA 01581 by September 30, 2015. 
 

naubin
Text Box
your child's school.

naubin
Text Box
your child's school.



MA Free and Reduced Price School Meal Application 
School Year 2015-2016 

 

SHARING INFORMATION WITH OTHER PROGRAMS 
 

 
Dear Parent/Guardian: 

To save you time and effort, the information you gave on your Free and Reduced Price School Meals Application may be 
shared with other programs for which your children may qualify. For the following programs, we must have your 
permission to share your information. Sending in this form will not change whether your children get free or reduced price 
meals. 

 

 Yes! I DO want school officials to share information from my Free and Reduced Price School Meals Application 
with______________________________________________________. 

 Yes! I DO want school officials to share information from my Free and Reduced Price School Meals Application 
with______________________________________________________. 

 Yes! I DO want school officials to share information from my Free and Reduced Price School Meals Application 
with______________________________________________________. 

 

If you checked yes to any or all of the boxes above, fill out the form below to ensure that your information is shared for 
the child(ren) listed below.  Your information will be shared only with the programs you checked.   

 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

Child'sName_______________________________________School:________________________________________ 

 

Signature of Parent/Guardian: ______________________________________________Date: ________________ 

Printed Name:_______________________________________________________________________________ 

Address:____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
For more information, you may call Irene Olvier at 508-836-7702 x 2020 or e-mail at oliveri@westboroughk12.org. 
 
Return this form to: 45 West Main Street, Westborough, MA 01581 by September 30, 2015. 
  

naubin
Text Box
your child's school.

naubin
Text Box
your child's school.



MA Free and Reduced Price School Meal Application 
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