
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT FREE AND 

REDUCED PRICE SCHOOL MEALS 

Dear Parent/Guardian: 

Children need healthy meals to learn. ________________________________________________________________offers healthy meals every 

school day. Breakfast costs ______________________; lunch costs ______________________. Your children may qualify for free 

meals or for reduced price meals. Reduced price is ______________________ for breakfast and ______________________ for 

lunch. This packet includes an application for free or reduced price meal benefits, and a set of detailed instructions. 

Below are some common questions and answers to help you with the application process. 

1. WHO CAN GET FREE OR REDUCED PRICE MEALS?  

• All children in households receiving benefits from ___________________________________________ 

(state program), are eligible for free meals. 

• Foster children that are under the legal responsibility of a foster care agency or court are eligible for 

free meals.  

• Children participating in their school’s Head Start program are eligible for free meals. 

• Children who meet the definition of homeless, runaway, or migrant are eligible for free meals. 

• Children may receive free or reduced price meals if your household’s income is within the limits on 

the Federal Income Eligibility Guidelines. Your children may qualify for free or reduced price meals 

if your household income falls at or below the limits on this chart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HOW DO I KNOW IF MY CHILDREN QUALIFY AS HOMELESS, MIGRANT, OR RUNAWAY? Do the members 

of your household lack a permanent address? Are you staying together in a shelter, hotel, or other temporary 

housing arrangement? Does your family relocate on a seasonal basis? Are any children living with you who 

have chosen to leave their prior family or household? If you believe children in your household meet these 

descriptions and haven’t been told your children will get free meals, please call or e-mail 

_____________________________________________________ (phone/email).  

3. DO I NEED TO FILL OUT AN APPLICATION FOR EACH CHILD?  No. Use one Free and Reduced Price School 

Meals Application for all students in your household. We cannot approve an application that is not complete, so 

be sure to fill out all required information. Return the completed application to:  

 _________________________________________________________________________________ (name/address/phone) 

4. SHOULD I FILL OUT AN APPLICATION IF I RECEIVED A LETTER THIS SCHOOL YEAR SAYING MY CHILDREN 

ARE ALREADY APPROVED FOR FREE MEALS?  No, but please read the letter you got carefully and follow the 

instructions. If any children in your household were missing from your eligibility notification, contact 

_____________________________________________________ (name/phone) immediately. 

FEDERAL ELIGIBILITY INCOME CHART For School Year ___________ 

Household size Yearly Monthly Weekly 
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5. CAN I APPLY ONLINE? Yes! You are encouraged to complete an online application instead of a paper 

application if you are able. The online application has the same requirements and will ask you for the same 

information as the paper application. Visit _________________________________________ (website) to begin or to learn more 

about the online application process. Contact _____________________________________________________ (name/phone/email) if 

you have any questions about the online application. 

6. MY CHILD’S APPLICATION WAS APPROVED LAST YEAR.  DO I NEED TO FILL OUT A NEW ONE?  Yes.  Your 

child’s application is only good for that school year and for the first few days of this school year, through 

____________________ (date).  You must send in a new application unless the school told you that your child is eligible 

for the new school year.  If you do not send in a new application that is approved by the school or you have not 

been notified that your child is eligible for free meals, your child will be charged the full price for meals.   

7. I GET WIC.  CAN MY CHILDREN GET FREE MEALS?  Children in households participating in WIC may be 

eligible for free or reduced price meals.  Please send in an application. 

8. WILL THE INFORMATION I GIVE BE CHECKED? Yes. We may also ask you to send written proof of the 

household income you report.  

9. IF I DON’T QUALIFY NOW, MAY I APPLY LATER? Yes, you may apply at any time during the school year.  For 

example, children with a parent or guardian who becomes unemployed may become eligible for free and 

reduced price meals if the household income drops below the income limit. 

10. WHAT IF I DISAGREE WITH THE SCHOOL’S DECISION ABOUT MY APPLICATION? You should talk to school 

officials. You also may ask for a hearing by calling or writing to:  

 _____________________________________________  _________________________________________  _____________________________________  
Name Phone Email 

11. MAY I APPLY IF SOMEONE IN MY HOUSEHOLD IS NOT A U.S. CITIZEN? Yes. You, your children, or other 

household members do not have to be U.S. citizens to apply for free or reduced price meals.   

12. WHAT IF MY INCOME IS NOT ALWAYS THE SAME? List the amount that you normally receive. For example, if 

you normally make $1000 each month, but you missed some work last month and only made $900, put down 

that you made $1000 per month.  If you normally get overtime, include it, but do not include it if you only work 

overtime sometimes.  If you have lost a job or had your hours or wages reduced, use your current income. 

13. WHAT IF SOME HOUSEHOLD MEMBERS HAVE NO INCOME TO REPORT? Household members may not receive 

some types of income we ask you to report on the application, or may not receive income at all. Whenever this 

happens, please write a 0 in the field. However, if any income fields are left empty or blank, those will also be 

counted as zeroes. Please be careful when leaving income fields blank, as we will assume you meant to do so. 

14. WE ARE IN THE MILITARY. DO WE REPORT OUR INCOME DIFFERENTLY? Your basic pay and cash bonuses 

must be reported as income. If you get any cash value allowances for off-base housing, food, or clothing, it must 

also be included as income. However, if your housing is part of the Military Housing Privatization Initiative, do 

not include your housing allowance as income. Any additional combat pay resulting from deployment is also 

excluded from income.  

15. WHAT IF THERE ISN’T ENOUGH SPACE ON THE APPLICATION FOR MY FAMILY?  List any additional household 

members on a separate piece of paper, and attach it to your application. Contact 

_____________________________________________________ (name/phone/email) to receive a second application. 

16. MY FAMILY NEEDS MORE HELP. ARE THERE OTHER PROGRAMS WE MIGHT APPLY FOR? To find out how 

to apply for ___________________________________________________ (state program) or other assistance benefits, contact your 

local assistance office or call _____________________________________________________ (state hotline).  

If you have other questions or need help, call _________________________________________ (phone). 

Sincerely,  

 _______________________________________________  
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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LAS COMIDAS ESCOLARES 

GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

Estimado/a padre/madre o tutor/a: 

Los niños necesitan comidas saludables para aprender. ________________________________________________________________ ofrece 
comidas saludables todos los días escolares. El desayuno cuesta ______________________ y el almuerzo ______________________. Sus 
niños podrían tener derecho a solicitar comidas gratis o a precio reducido. El precio reducido es ______________________ el 
desayuno y ______________________ la comida. Este paquete incluye una solicitud para comidas gratis o a precio reducido, e 
instrucciones detalladas. A continuación, algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle con el proceso de 
solicitud. 

1. ¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?  
• Todos los niños de familias que reciben prestaciones de ___________________________________________ 

(state program) tienen derecho a comidas gratis. 

• Los niños en régimen de acogida bajo la responsabilidad legal de una agencia de acogida o tribunal 
tienen derecho a recibir comidas gratis.  

• Los niños que participan en el programa Head Start de su colegio tienen derecho a recibir comidas gratis. 
• Los niños que encajan en la definición de personas sin hogar, fugados o emigrantes tienen derecho a 

recibir comidas gratis. 
• Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos familiares están dentro de los 

límites de Federal Income Eligibility Guidelines (Guía federal de selección por ingresos). Sus hijos 
pueden tener derecho a comidas gratis o a precio reducido si sus ingresos familiares están dentro o por 
debajo de los límites de esta lista.  

 
2. ¿CÓMO SÉ SI MIS NIÑOS ENCAJAN EN LA DEFINICIÓN DE SIN HOGAR, EMIGRANTE O FUGADO? ¿Los 

miembros de su familia no tienen una dirección permanente? ¿Se alojan todos en un refugio, hotel u otro alojamiento 
temporal? ¿Su familia se traslada de forma estacional? ¿Alguno de los niños que viven con usted decidió dejar su 
familia anterior? Si cree que los niños de su familia encajan en estas descripciones y no le han informado de que 
recibirán comidas gratis, llame o envíe un correo electrónico a _____________________________________________________ 

(phone/email).  

3. ¿ES NECESARIO RELLENAR UNA SOLICITUD POR CADA NIÑO?  No. Rellene una solicitud para comidas escolares 
gratis o a precio reducido para todos los estudiantes de su familia No podemos aprobar una solicitud que no esté 
completa, así que asegúrese de incluir toda la información requerida. Devuelva la solicitud rellenada a:  

 ___________________________________________________________________________________ (name/address/phone) 

4. ¿DEBO RELLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO QUE HAN 
APROBADO QUE MIS NIÑOS RECIBAN COMIDAS GRATIS?  No, pero lea la carta que ha recibido y siga las 
instrucciones. Si faltara algún niño de su hogar en la notificación de selección, póngase en contacto con 
_____________________________________________________ (name/phone) inmediatamente. 

LISTA FEDERAL DE SELECCIÓN POR INGRESOS del año escolar ___________ 

Tamaño de la familia Anuales Mensuales Semanales 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Cada persona adicional:    
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5. ¿PUEDO REALIZAR LA SOLICITUD EN LÍNEA? Sí. Le animamos a rellenar una solicitud en línea en lugar de una en 
papel si puede. La solicitud en línea tiene los mismos requisitos y le pedirá la misma información que la de papel. 
Visite _________________________________________ (website) para empezar o PARA saber más sobre el proceso de solicitud en 
línea. Póngase en contacto con _____________________________________________________ (name/phone/email) si tiene alguna 
pregunta sobre la solicitud en línea. 

6. LA SOLICITUD DE MI NIÑO FUE APROBADA EL AÑO PASADO.  ¿TENGO QUE RELLENAR UNA NUEVA?  Sí.  La 
solicitud de su niño solo es válida para ese año escolar y los primeros días de este año escolar hasta 
____________________ (date).  Debe enviar una nueva solicitud, a menos que el colegio le haya dicho que su niño tiene 
derecho este nuevo año escolar.  Si no envía una nueva solicitud aprobada por el colegio o no se le ha notificado que 
su niño tiene derecho a recibir comidas gratis, se le cobrará el precio completo de la comida.   

7. PARTIIPO EN WIC.  ¿PUEDEN MIS NIÑOS RECIBIR COMIDAS GRATIS?  Los niños de familias que participan en WIC 
pueden recibir comidas gratis o a precio reducido.  Envíe una solicitud. 

8. ¿SE COMPROBARÁ LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE? Sí. También podemos pedirle que envíe prueba 
escrita de los ingresos familiares que ha declarado.  

9. SI AHORA NO CUMPLO LOS REQUISITOS DE SELECCIÓN, ¿PUEDO VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD MÁS 
ADELANTE? Sí, puede enviar la solicitar en cualquier momento durante el año escolar.  Por ejemplo, los niños con 
un padre o tutor que se quede sin empleo pueden tener derecho entonces a recibir comidas gratis o a precio 
reducido si los ingresos familiares son inferiores al límite de ingresos. 

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DEL COLEGIO SOBRE MI SOLICITUD? Debe hablar 
con los funcionarios del colegio. También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a:  

 _____________________________________________  _________________________________________  _____________________________________  
 Name Phone Email 

11. ¿PUEDO ENVIAR LA SOLICITUD AUNQUE ALGUIEN DE MI FAMILIA NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? 
Sí. Usted, sus niños u otros miembros de la familia no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para solicitar 
comidas gratis o a precio reducido.   

12. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por 
ejemplo, si normalmente recibe 1000 $ al mes, pero no trabajó unos días el mes pasado y solo recibió 900 $, indique 
que recibe 1000 $ por mes.  Si normalmente hace horas extras, inclúyalas, pero no las incluya si solo las hace de 
manera esporádica.  Si ha perdido un trabajo o han reducido sus horas o salario, indique sus ingresos actuales. 

13. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENE INGRESOS QUE DECLARAR? Los miembros 
de la familia pueden no recibir algunos de los tipos de ingresos que pedimos que declare en la solicitud, o puede 
que no reciban ingreso alguno. Cuando esto suceda, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si un campo de 
ingresos queda vacío o en blanco, también contará como cero. Fíjese bien cuando deje campos de ingresos en 
blanco porque supondremos que lo ha hecho con conocimiento de causa. 

14. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿TENEMOS QUE DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE OTR FORMA? Su salario 
básico y bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo por vivir 
fuera de la base, alimentación o ropa, también se debe incluir como ingresos. Sin embargo, si su vivienda forma 
parte de Military Housing Privatization Initiative (Iniciativa de privatización de la vivienda militar), no incluya el 
subsidio para vivienda como ingresos. Cualquier pago de combate adicional resultante por despliegue también se 
excluye de los ingresos.  

15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA?  Enumere a los miembros 
adicionales de la familia en una hoja de papel separada y adjúntela en su solicitud. Póngase en contacto con 
_____________________________________________________ (name/phone/email) para recibir una segunda solicitud. 

16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para averiguar 
cómo solicitar ___________________________________________________ (state program) u otras prestaciones de ayuda, póngase en 
contacto con su oficina local de ayuda o llame al _____________________________________________________ (state hotline).  

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al _________________________________________ (phone). 

Atentamente,  

 _______________________________________________  
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM 
GIÁ Ở TRƯỜNG HỌC 

Kính thưa Quý phụ huynh/Người giám hộ: 

Để có thể học tập thì trẻ luôn cần các bữa ăn đảm bảo sức khỏe. ________________________________________________________________ cung cấp các bữa ăn 
lành mạnh mỗi ngày học. Chi phí ăn sáng ______________________; chi phí ăn trưa ______________________. Con quý vị có thể hội đủ điều kiện để 
nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc các bữa ăn giảm giá. Giá đã giảm là ______________________ cho bữa sáng và ______________________ cho bữa 
trưa. Gói này bao gồm đơn xin nhận phúc lợi bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và một bộ các hướng dẫn chi tiết. Dưới đây là một số câu hỏi 
thường gặp và câu trả lời để giúp quý vị trong quá trình làm hồ sơ. 

1. AI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC BỮA ĂN MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ?
• Tất cả trẻ em trong các hộ gia đình nhận được phúc lợi từ ___________________________________________ (state program), đều đủ

điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí.
• Trẻ em được nhận nuôi theo trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc tòa án đều có đủ điều kiện để

nhận các bữa ăn miễn phí.
• Trẻ em tham gia chương trình Head Start của nhà trường đều có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí.
• Trẻ em được xác nhận là thuộc diện người vô gia cư, bỏ nhà đi, hoặc di cư đều đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí.
• Trẻ em có thể được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập của hộ gia đình quý vị nằm trong giới hạn của

Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện Thu nhập Liên bang. Con quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí
hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị bằng hoặc dưới mức giới hạn trên biểu đồ này.

2. LÀM THẾ NÀO TÔI BIẾT ĐƯỢC CON TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ TRẺ VÔ GIA CƯ, DI CƯ HOẶC BỎ NHÀ ĐI?  Có phải
các thành viên trong hộ gia đình quý vị không có địa chỉ thường trú? Quý vị có đang ở cùng nhau trong một nơi nương tựa, khách sạn,
hoặc được sắp xếp một nơi ở tạm thời khác không? Gia đình quý vị có di chuyển theo mùa vụ không? Có bất kỳ đứa trẻ nào sống
chung với quý vị đã từng là người rời bỏ gia đình hoặc hộ gia đình trước của chúng không? Nếu quý vị tin rằng trẻ em trong gia đình
mình phù hợp với các mô tả này và quý vị chưa được báo cho biết rằng con của mình sẽ nhận được bữa ăn miễn phí, xin vui lòng gọi
điện thoại hoặc email tới _____________________________________________________ (phone/email).

3. TÔI CÓ CẦN ĐIỀN VÀO ĐƠN XIN TRỢ CẤP CHO MỖI TRẺ KHÔNG?  Không. Sử dụng một đơn xin trợ cấp Bữa ăn Miễn
phí hoặc Giảm giá ở Trường học cho tất cả các học sinh trong hộ gia đình quý vị. Chúng tôi không chấp nhận đơn xin trợ cấp chưa
hoàn thiện, vì thế hãy chắc chắn rằng quý vị điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Gửi lại đơn xin trợ cấp đã hoàn thiện tới:

 _________________________________________________________________________________________________________________ (name/address/phone) 

4. TÔI CÓ NÊN ĐIỀN VÀO ĐƠN XIN TRỢ CẤP NẾU TÔI NHẬN ĐƯỢC THƯ CỦA NĂM HỌC NÀY NÓI RẰNG CON TÔI  ĐÃ
ĐƯỢC DUYỆT ĐỂ NHẬN BỮA ĂN MIỄN PHÍ?  Không, nhưng xin vui lòng đọc lá thư quý vị nhận được và làm theo hướng dẫn.
Nếu bất kỳ trẻ nào trong hộ gia đình quý vị đã bị thiếu sót trong thông báo về tính đủ điều kiện, hãy liên hệ với
_____________________________________________________ (name/phone) ngay lập tức.

5. TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN KHÔNG? Có! Chúng tôi khyến khích quý vị hoàn thành một đơn xin trợ cấp trực tuyến
thay vì một đơn xin trên giấy nếu quý vị có thể. Đơn trực tuyến có yêu cầu tương tự và sẽ hỏi quý vị về các thông tin tương tự như đơn
bằng giấy. Truy cập _________________________________________ (website) để bắt đầu hoặc ĐỂ tìm hiểu thêm về quá trình nộp đơn trực

BIỂU ĐỒ THU NHẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA LIÊN BANG  Cho năm học______________________ 

Quy mô hộ gia đình Hàng năm Hàng tháng Hàng tuần 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mỗi người bổ sung: 
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tuyến. Liên hệ với _____________________________________________________ (name/phone/email) nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên 
quan đến đơn xin trợ cấp trực tuyến. 

6. ĐƠN XIN TRỢ CẤP CHO CON TÔI ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TỪ NĂM NGOÁI.  TÔI CÓ CẦN ĐIỀN ĐƠN MỚI KHÔNG?  Có.  
Đơn xin trợ cấp cho con quý vị chỉ có hiệu lực cho năm học đó và cho vài ngày đầu tiên của năm học này, qua ____________________ 

(date).  Quý vị phải gửi một đơn mới trừ khi nhà trường nói với quý vị rằng con của quý vị đủ điều kiện cho năm học mới.  Nếu quý 
vị không gửi đơn xin trợ cấp mới đã được nhà trường phê duyệt hoặc quý vị chưa được thông báo rằng con của quý vị đủ điều kiện 
nhận bữa ăn miễn phí thì con của quý vị sẽ bị tính giá đầy đủ cho các bữa ăn.   

7. TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT CHO PHỤ NỮ, TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM 
(WIC).  CON CỦA TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC BỮA ĂN MIỄN PHÍ KHÔNG?  Trẻ em trong các hộ gia đình tham gia 
Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Đặc biệt cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em có thể hội đủ điều kiện để nhận được các bữa ăn miễn 
phí hoặc giảm giá.  Xin vui lòng gửi đơn xin trợ cấp. 

8. THÔNG TIN TÔI CUNG CẤP CÓ BỊ KIỂM TRA KHÔNG? Có. Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị gửi bằng chứng bằng văn bản 
về thu nhập của hộ gia đình mà quý vị đã báo cáo.  

9. NẾU BÂY GIỜ TÔI CHƯA HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TÔI CÓ THỂ XIN TRỢ CẤP SAU ĐƯỢC KHÔNG? Có. Quý vị có thể xin 
trợ cấp bất cứ lúc nào trong suốt năm học.  Ví dụ, trẻ em có cha mẹ hoặc người giám hộ bị thất nghiệp thì có thể hội đủ điều kiện nhận 
các bữa ăn miễn phí và giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình giảm xuống dưới mức giới hạn thu nhập. 

10. PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ ĐƠN XIN TRỢ CẤP CỦA TÔI? 
Quý vị nên nói chuyện với các nhân viên của nhà trường. Quý vị cũng có thể yêu cầu một buổi điều trần bằng cách gọi điện hoặc viết 
thư tới:  

 _____________________________________________  _________________________________________  _____________________________________  

 Name Phone Email 

11. TÔI CÓ THỂ XIN TRỢ CẤP NẾU CÓ NGƯỜI TRONG HỘ GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DẦN MỸ KHÔNG? 
Có. Quý vị, con quý vị hoặc những thành viên khác trong hộ gia đình không cần phải là công dân Mỹ thì mới có thể xin được trợ cấp 
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.   

12. PHẢI LÀM GÌ NẾU THU NHẬP CỦA TÔI KHÔNG ỔN ĐỊNH? Liệt kê số tiền mà quý vị thường nhận được. Ví dụ: nếu quý vị 
thường kiếm được $1000 mỗi tháng, nhưng tháng trước quý vị đã bị lỡ một số công việc và chỉ kiếm được $900, thì hãy điền là quý vị 
kiếm được $1000 mỗi tháng.  Nếu quý vị thường làm thêm giờ thì liệt kê cả số tiền đó, nếu quý vị chỉ thỉnh thoảng làm thêm giờ thì 
không liệt kê khoản đó.  Nếu quý vị bị mất việc hoặc bị giảm lương hoặc giảm giờ làm thì liệt kê thu nhập hiện tại của quý vị. 

13. PHẢI LÀM GÌ NẾU MỘT SỐ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ THU NHẬP ĐỂ BÁO CÁO? Các thành viên trong 
gia đình có thể không nhận được một số loại thu nhập mà chúng tôi yêu cầu quý vị báo cáo trong đơn, hoặc có thể không nhận được 
khoản thu nhập nào cả. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, xin vui lòng viết số 0 trong trường này. Tuy nhiên, nếu bất kỳ trường thu nhập 
nào bị bỏ trống hoặc không điền thì cũng đều được tính là số không. Xin hãy cẩn thận khi để trường thu nhập trống vì chúng tôi sẽ cho 
rằng quý vị chủ ý để như vậy. 

14. CHÚNG TÔI TRONG QUÂN ĐỘI. CHÚNG TÔI CÓ BÁO CÁO THU NHẬP CỦA MÌNH THEO MỘT CÁCH KHÁC 
KHÔNG?  Lương cơ bản và các khoản thưởng tiền mặt của quý vị phải được báo cáo là thu nhập. Nếu quý vị nhận được bất kỳ khoản 
trợ cấp nào có giá trị tiền mặt cho nhà ở, thực phẩm, hoặc quần áo mà không nằm trong căn cứ quân đội của quý vị thì những khoản 
đó cũng phải được tính như là thu nhập. Tuy nhiên, nếu nhà quý vị là một phần trong Sáng kiến Tư nhân hoá Nhà ở Quân đội thì 
không tính phụ cấp nhà ở của quý vị là thu nhập. Bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán cho việc chiến đấu thêm do quá trình triển 
khai quân cũng đều không được tính là thu nhập.  

15. PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG CÓ ĐỦ CHỖ TRONG ĐƠN CHO CẢ GIA ĐÌNH?  Liệt kê mọi thành viên hộ gia đình bổ sung trên 
một tờ giấy riêng và đính kèm tờ đó với đơn của quý vị. Liên hệ với _____________________________________________________ 

(name/phone/email) để nhận được bộ đơn thứ hai. 

16. GIA ĐÌNH TÔI CẦN TRỢ GIÚP THÊM. CÓ CHƯƠNG TRÌNH NÀO KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ XIN TRỢ CẤP 
KHÔNG? Để tìm hiểu cách nộp đơn xin ___________________________________________________ (state program)  hoặc các phúc lợi hỗ trợ 
khác, xin hãy liên hệ với văn phòng hỗ trợ địa phương của quý vị hoặc gọi tới _____________________________________________________ 

(state hotline).  

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc cần giúp đỡ, hãy gọi _________________________________________ (phone). 

Trân trọng,  

 _________________________________________________  
 

 

 

   

 

 
 

 

 

(334) 361-0805
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有關免費和優惠校餐的常見問題及解答有關免費和優惠校餐的常見問題及解答有關免費和優惠校餐的常見問題及解答有關免費和優惠校餐的常見問題及解答 尊敬的家長/監護人： 兒童學習需要健康的飲食。 ________________________________________________________________每個上學日都提供健康的校餐。早餐費用 ______________________。午餐費用 ______________________。您的兒童可能享有獲得免費校餐或優惠校餐的資格。您的兒童可能享有獲得免費校餐或優惠校餐的資格。您的兒童可能享有獲得免費校餐或優惠校餐的資格。您的兒童可能享有獲得免費校餐或優惠校餐的資格。優惠校餐費用為早餐 ______________________ 和午餐 ______________________。這個套裝包括免費或優惠校餐福利申請表和一套詳細的說明。以下是一些可幫助您完成申請過程的常見問題及解答。 

1. 誰可以獲得免費或優惠校餐？  

• 享受 ___________________________________________ (state program) 福利的所有兒童都有資格獲得免費校餐。 

• 收養關懷機構或法院法律責任之下的收養兒童有資格獲得免費校餐。  

• 參加其學校的啟蒙計畫 (Head Start) 的兒童有資格獲得免費校餐。 

• 符合無家可歸、離家出走或移民規定的兒童有資格獲得免費校餐。 

• 如果您的家庭收入在聯邦收入資格指南 (Federal Income Eligibility Guidelines) 的限制範圍之內，您的兒童可能會獲得免費或優惠校餐。如果您的家庭收入等於或低於該圖表的限制，您的兒童可能有資格獲得免費或優惠校餐。  

 

2. 我如何知道我的兒童是否有資格作為無家可歸、移民或離家出走兒童？您的家庭成員沒有永久地址嗎？您是不是一家居住在避難所、酒店或其他臨時住房安排中？您的家庭在按季節搬家嗎？有任何選擇離開他們之前的家人或家庭而與您一起生活的兒童嗎？如果您認為您的家庭中的兒童符合這些說法並且沒有被告知您的兒童將獲得免費校餐，請致電或發電子郵件至 _____________________________________________________ (phone/email)。。。。  

3. 我需要為每一名兒童都填寫一份申請表嗎？不需要。對於您的家庭中的所有學生。使用一份免費和優惠校餐申請表。我們無法批准不完整的申請表，因此一定要填寫完整所有必填的資訊。將填妥的申請表交回至： 

 _______________________________________________________________________________________________________ (name/address/phone) 

___________學年聯邦收入資格圖表 家庭成員人數 每年 每月 每週 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    每增加一人：    

 

 

  

  

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

$1,986

$2,686

$3,386

$4,086

$4,786

$5,486

$6,186

$6,886

+ $700

$459

$620

$782

$943

$1,105

$1,266

$1,425

$1,589

+ $162

$23,828

$32,227

$40,626

$49,025

$57,424

$65,823

$74,222

$82,621

+ $8,399
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4. 如果本學年我收到了告知我的兒童已被批准享受免費校餐的函件，我還應填寫申請表嗎？不，但請仔細閱讀您所收到的該函並遵守各項須知。如果您家庭中的任何兒童錯失了您的資格通知，請立即聯繫 

_____________________________________________________ (name/phone) 。 

5. 我可以線上申請嗎？是的！如果可以，我們鼓勵您填寫線上申請表，而不是紙質申請表。線上申請表具有相同的要求，並且要求您提供與紙質申請表相同的資訊。訪問 _________________________________________ (website) 可開始或瞭解有關線上申請流程的更多資訊。如果您對線上申請有任何疑問，請聯繫 _____________________________________________________ 

(name/phone/email) 。 

6. 我的兒童的申請去年得到了批准。我需要填寫一份新的申請表嗎？是的。您的兒童的申請表僅對該學年以及該學年截至 ____________________ (date) 的前幾天有效。除非學校告訴您，您的兒童在新學年有資格，否則您必須提交新的申請表。如果您沒有發送由學校所批准的新申請表，或您沒有收到您的兒童有資格獲得免費校餐的通知，您的孩子的校餐將全額收費。   

7. 我參加了 WIC。我的兒童可以獲得免費校餐嗎？參加 WIC 家庭的兒童可能有資格獲得免費或優惠校餐。請提交申請表。 

8. 我所提供的資訊將受到審查嗎？是的。我們也可能會要求您發送您所報告家庭收入的書面證明。  

9. 如果我現在不符合資格，我可以隨後申請嗎？ 是的，您可在學年的任何時候申請。例如，遭遇失業家長或監護人的兒童，如果家庭收入降到收入限制以下，可能會變得有資格獲得免費和優惠校餐。 如果我不同意學校有關我的申請的決定怎麼辦？ 您應與學校官員交涉。另外，您還可通過致電或致函至：  

 

 _____________________________________________  _________________________________________  _____________________________________  

Name Phone Email  要求舉行聽證會。 
10. 如果我的家庭中有人不是美國公民，我可以申請嗎？ 可以。您、您的兒童或其他家庭成員不必一定是美國公民方可申請免費或優惠校餐。   

11. 如果我的收入總是相同怎麼辦？列出您通常收到的金額。例如，如果您通常每月賺 1000 美元，但您上月錯過了某項工作，只賺得 900 美元，請填寫您每月賺 1000 美元。如果您通常賺加班費，包含它，但如果您只是有時候加班，不要包含它。如果您已經失去了工作或您的工作時數或薪資降低了，請使用當前收入。 

12. 如果有些家庭成員沒有可報告的收入怎麼辦？家庭成員可能不會收到我們要求您在申請表中進行報告的某些類型的收入，也可能根本無任何收入。每當發生這種情況時，請在欄目中填寫 0。但是，如果任何收入欄目被留空或空白，這也將被記為零。當對收入欄目留空時，請謹慎，因為我們會假設您有意這樣做。 

13. 我們在服役。我們報告我們的收入有何不同嗎？ 您的基本工資和獎金必須報告為收入。如果您獲得基地外住房、飲食或服裝現金價值津貼，它也必須包括為收入。但是，如果您的住房是軍隊住房私有化舉措的一部分，不要把您的住房津貼包括為收入。源自部署的任何額外戰鬥薪酬也不被包括為收入。  

14. 如果申請表對於我的家庭沒有足夠的空白怎麼辦？在單獨一頁紙上列出任何其他家庭成員，並將其附在您的申請表上。聯繫 _____________________________________________________ (name/phone/email) 可領取第二份申請表。 
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15. 我的家庭需要更多説明。有其他我們可申請的計畫嗎？要瞭解如何申請 ___________________________________________________ 

(state program) 或其他援助福利，請聯繫您當地的援助辦事處，或致電 

_____________________________________________________ (state hotline)。  如果您有其他疑問或需要幫助，請致電 _________________________________________ (phone) 。 致禮，  

 _______________________________________________  
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