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جاء اإلجابةالر
ية باللغة اإلنكليز

لللللقققققتتتتتنننننااااا .)تدجو نإ( ________ وأ ماعطلا عباوط ةيضق مقر
________     وووووأأأأأ     ممممماااااعععععططططط     عععععببببباااااوووووططططط     ةةةةةيييييضضضضضققققق     مممممقققققررررر     تتتتتررررركككككذذذذذ     اااااذذذذذإإإإإ     5     مممممسسسسسقققققلللللللللل الصف سةاسم المدر

سةأسماء جميع األطفال الملتحقين بالمدر
اسم العائلة)سط و(االسم األول، الو

إذا كان الطفل الذي تتقدم بطلب عنه هو مشرد أو نازح أو هارب من المنزل، رجاء التأشير على المربع المالئم واتصل بـإذا كان الطفل الذي تتقدم بطلب عنه هو مشرد أو نازح أو هارب من المنزل، رجاء التأشير على المربع المالئم واتصل بـإذا كان الطفل الذي تتقدم بطلب عنه هو مشرد أو نازح أو هارب من المنزل، رجاء التأشير على المربع المالئم واتصل بـإذا كان الطفل الذي تتقدم بطلب عنه هو مشرد أو نازح أو هارب من المنزل، رجاء التأشير على المربع المالئم واتصل بـإذا كان الطفل الذي تتقدم بطلب عنه هو مشرد أو نازح أو هارب من المنزل، رجاء التأشير على المربع المالئم واتصل بـ2القسم القسم القسم القسم القسم 
     (your school, homeless liaison, migrant coordinator at phone #) ______________________________
ب هار❏                                  نازح  ❏                                د    مشر❏ 

طفل موضوع تحت الرعايةطفل موضوع تحت الرعايةطفل موضوع تحت الرعايةطفل موضوع تحت الرعايةطفل موضوع تحت الرعاية3القسم القسم القسم القسم القسم 
يمن ثم اذكر المبلغ الشهر و❏بع نات اجتماعية أو محكمة، أشر في هذا المركالة معونية لوعاية القانوضوع تحت  الرإذا كان هذا الطلب هو لطفل مو

.5. انتقل للقسم _____________المخصص الستعمال الطفل الشخصي: $

الدخل اإلجمالي لألسرة - عليك أن تعلمنا عن المبلغ  وفترات استالمهالدخل اإلجمالي لألسرة - عليك أن تعلمنا عن المبلغ  وفترات استالمهالدخل اإلجمالي لألسرة - عليك أن تعلمنا عن المبلغ  وفترات استالمهالدخل اإلجمالي لألسرة - عليك أن تعلمنا عن المبلغ  وفترات استالمهالدخل اإلجمالي لألسرة - عليك أن تعلمنا عن المبلغ  وفترات استالمه4القسم القسم القسم القسم القسم 
رررررشششششأأأأأ     3.

نننننكككككييييي     مممممللللل     اااااذذذذذإإإإإ
يييييأأأأأ     كككككااااانننننههههه

لللللخخخخخددددد

مثال عن الدخل اإلجمالي وفترات  استالمه.مثال عن الدخل اإلجمالي وفترات  استالمه.مثال عن الدخل اإلجمالي وفترات  استالمه.مثال عن الدخل اإلجمالي وفترات  استالمه.مثال عن الدخل اإلجمالي وفترات  استالمه.  2.
ايعوبسأ رالود 100    ناعوبسأ لك رالود 100    رهشلاب نيترم رالود 100    ايرهش رالود 100 :لاثم

أسماء أعضاء األسرةأسماء أعضاء األسرةأسماء أعضاء األسرةأسماء أعضاء األسرةأسماء أعضاء األسرة 1.
دخل آخرة)(أذكر أسماء كافة أعضاء األسر

يض،معاشات التقاعد، التعو
الضمان االجتماعي

نفقات األطفال أو نفقات
جة المطلقة:الزو

الدخل من العمل قبل
ائباقتطاع الضر

❏________/_______$ياالر شهر دو100عياالر أسبو دو150عياالر أسبو دوJane Smith200مثال: 

$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏

$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏

$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏

$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏
$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏
$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏

$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏
$_______/________$_______/________$_______/________$_______/________❏

التوقيع ورقم الضمان االجتماعي (على البالغين أن يوقعوا)التوقيع ورقم الضمان االجتماعي (على البالغين أن يوقعوا)التوقيع ورقم الضمان االجتماعي (على البالغين أن يوقعوا)التوقيع ورقم الضمان االجتماعي (على البالغين أن يوقعوا)التوقيع ورقم الضمان االجتماعي (على البالغين أن يوقعوا)5القسم القسم القسم القسم القسم 
قم ضمانهم أيضا بذكر رذج أن يقوقع على النمو، على الشخص البالغ المو4ء قيع الطلب. إذا تمت تكملة الجزة البالغين بتوم أحد أعضاء األسريجب أن يقو

اجع قانون الخصوصية على ظهر هذه الصفحة).قم ضمان اجتماعي». (ربع «ليس لدي راالجتماعي أو التأشير في مر
الي بناء علىيل فدرسة ستحصل على تموك أن المدرها. إني مدربكافة مبالغ الدخل التي تم ذكردة في هذا الطلب وارمات الوأشهد (أعد) بصحة كافة المعلو

مات خاطئة عن قصد، قدك أنه إذا أدليت بمعلومات. إني مدرم بالتحقق من هذه المعلوسة قد يقوك أن مسئول من المدردها. إني مدرمات التي أزوالمعلو
الدي كما قد أحاكم.قف تقديم منافع الطعام ألويتو

قم هاتف المنزلريديان البرالعنوعةف مطبوة البالغ بأحراسم عضو األسر
    )        (  

قم هاتف العملريديمز البرالرالمدينة وقم الضمان االجتماعير
    )        (  

جىقم ضمان اجتماعي يرليس لدي ر  ❏ 

________________________________________________________________________________________________ X قيع هنا: التو 
ةاألسرقيع الشخص البالغ فييخ توتار

الميزة العرقية لألطفال (اختياري)الميزة العرقية لألطفال (اختياري)الميزة العرقية لألطفال (اختياري)الميزة العرقية لألطفال (اختياري)الميزة العرقية لألطفال (اختياري)6القسم القسم القسم القسم القسم 

:احدة أو أكثرقية وة عرأشر على ميز

ي أسيو❏ 
 أبيض❏ 
يكييقي أمرد أو أفر أسو❏ 

Arabic
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يكي أو من أالسكا هندي أمر❏ 
ها من جزر الباسفيكايي أو غير هو❏ 
___________________________________ غير ذلك ❏ 

:احدةقية وة عرأشر على ميز

 اسباني أو التيني❏ 
 غير اسباني أو التيني❏ 

طلب األسرة للحصول على وجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض للعامطلب األسرة للحصول على وجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض للعامطلب األسرة للحصول على وجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض للعامطلب األسرة للحصول على وجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض للعامطلب األسرة للحصول على وجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض للعام
2008-2009الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 

،ةدعاسملا ىلع لوصحلل .....ةةةةةسسسسسررررردددددممممملللللااااا     ىىىىىلللللإإإإإ     بببببلللللطططططلللللااااا     ةةةةةددددداااااعععععإإإإإووووو     كككككمممممسسسسسااااا     عععععيييييقققققوووووتتتتتووووو     بببببلللللطططططلللللااااا     اااااذذذذذههههه     ةةةةةلللللمممممكككككتتتتت     ءءءءءاااااجججججررررر     ،،،،،كككككلللللااااافففففطططططألألألألأل     ضضضضضفففففخخخخخممممم     رررررعععععسسسسسببببب     وووووأأأأأ     ةةةةةيييييننننناااااجججججممممم     ممممماااااعععععططططط     تتتتتااااابببببجججججووووو     ىىىىىلللللععععع     لللللوووووصصصصصحححححلللللااااا     بببببلللللطططططببببب     مممممدددددقققققتتتتتلللللللللل
.______________________________________ضفخم رعسب وأ ةيناجم ماعط تابجو ىلع لوصحلا بلط ةلمكتل ةدعاسملا بلطاو كلفط ةسردمب لاصتالا ءاجر

األطفال الملتحقين بالمدرسة (استعمل طلب مستقل لكل طفل موضوع تحت الرعاية)األطفال الملتحقين بالمدرسة (استعمل طلب مستقل لكل طفل موضوع تحت الرعاية)األطفال الملتحقين بالمدرسة (استعمل طلب مستقل لكل طفل موضوع تحت الرعاية)األطفال الملتحقين بالمدرسة (استعمل طلب مستقل لكل طفل موضوع تحت الرعاية)األطفال الملتحقين بالمدرسة (استعمل طلب مستقل لكل طفل موضوع تحت الرعاية)1القسم القسم القسم القسم القسم 

(727) 547-7155
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جبات طعام مجانية أو بسعر مخفض إذا كان دخلهل أطفالك للحصول على وقد يؤ
د الجدول.ضمن حدو تكاسر

جدول الدخل الفدراليجدول الدخل الفدراليجدول الدخل الفدراليجدول الدخل الفدراليجدول الدخل الفدرالي

نافذ من
2009ان) يرنيو (حز يو30 إلى 2008ليو (تموز)  يو1 

ةاألسر
عياأسبوياشهرياسنوالحجم

1$19,240$1,604$370
225,9002,159499
332,5602,714627
439,2203,269755
545,8803,824883
652,5404,3791,011
759,2004,9341,139
865,8605,4891,267

لكل عضو
إضافي
129+555+6,660+:أضف

بيان قانون الخصوصية: يشرح هذا البيان كيف سنستعمل المعلومات التي ستزودنا بها.بيان قانون الخصوصية: يشرح هذا البيان كيف سنستعمل المعلومات التي ستزودنا بها.بيان قانون الخصوصية: يشرح هذا البيان كيف سنستعمل المعلومات التي ستزودنا بها.بيان قانون الخصوصية: يشرح هذا البيان كيف سنستعمل المعلومات التي ستزودنا بها.بيان قانون الخصوصية: يشرح هذا البيان كيف سنستعمل المعلومات التي ستزودنا بها.
مات،يد المعلوغم على تزومات في هذا الطلب.  أنت غير مريد المعلو تزوRichard B. Russell National School Lunch Actيتطلب قانون 

قمجبات الطعام المجانية أو بسعر مخفض لطفلك. عليك أن تشمل رافقة على طلبك لتأمين ويدها، لن نستطيع الموإنما إذا لم تقم بتزو
ب عندقم الضمان االجتماعي غير مطلوقيع على الطلب. ر) للشخص البالغ في العائلة الذي قام بالتوsocial securityالضمان االجتماعي (

ةقتة للعائالت المعوزنامج اإلعانة المؤابع الطعام أو برنامج طوعاية أو عند ذكر برضوع تحت الرتقديم طلب نيابة عن طفل مو
يكييند األمراضي الهنويع الطعام في أرنامج توزقم بر أو ر(________) _______________________________________________

قم ضمانتك على الطلب ليس لديه رقع في أسرقام الدالة على طفلك أو عندما تبين أن الشخص الموها من األر) أو غيرFDPIRاألصليين (
امجتطبيق برة وإلدارجبات طعام مجانية أو بسعر مخفض وهل للحصول على وماتك لنقرر إذا كان طفلك مؤف نستعمل معلواجتماعي.  سو

الغذاء.جبتي الفطور وو

بيان عدم التمييز: يشرح هذا ما عليك القيام به إذا شعرت بأنك لم تعامل بعدل.بيان عدم التمييز: يشرح هذا ما عليك القيام به إذا شعرت بأنك لم تعامل بعدل.بيان عدم التمييز: يشرح هذا ما عليك القيام به إذا شعرت بأنك لم تعامل بعدل.بيان عدم التمييز: يشرح هذا ما عليك القيام به إذا شعرت بأنك لم تعامل بعدل.بيان عدم التمييز: يشرح هذا ما عليك القيام به إذا شعرت بأنك لم تعامل بعدل.
سسة من التمييز على) متنع هذه املؤU.S. Department of Agriculture (USDAيكية ((اعة األمرة الزرارسياسة وزالي وفقا بالقانون الفدرو

,USDA, Director, Office of Civil Rightsى بسبب التمييز، أكتب إلى اإلعاقة. للتقدم بشكوطن األصلي، اجلنس، العمر وأساس العرق، اللون، املو
 1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-94106382-720 (202)قم النصي  أو بالر3272-795 (800)قم  أو اتصل بالر (TTY).

ص.فر خدماتها على أساس تكافؤ الفرتويكية واعة األمرة الزرارتستخدم وز

لالستعمال المدرسي فقط - ال تكتب أسفل هذا الخطلالستعمال المدرسي فقط - ال تكتب أسفل هذا الخطلالستعمال المدرسي فقط - ال تكتب أسفل هذا الخطلالستعمال المدرسي فقط - ال تكتب أسفل هذا الخطلالستعمال المدرسي فقط - ال تكتب أسفل هذا الخط

Arabic
Application for Free and

Reduced Price Meals

SFA APPROVAL/DENIAL
❏ Food Stamp/________/FDPIR Household Total Household Monthly Income $ _____________________________
❏ Income Household
❏ Foster Child Total Household Size _____________________________

APPLICATION APPROVED FOR: TEMPORARY APPROVAL FOR: APPLICATION DENIED BECAUSE:
❏ Free Meals ❏ Free Meals ❏ Income Over Allowed Amount
❏ Reduced-price Meals Date Temporary ❏ Incomplete/Missing

Approval Expires ____________________  ❏ Other: ___________________________

____________________________________ ______________________________________________ _____________________________
Date Notice Sent Signature of Approving Official Date

VERIFICATION:   Verification procedures must not delay approval of application

Date Selected for Verification ❏ Not Confirmed ❏ Confirmed
❏ Food Stamp/________ Office 

❏ Notice of Eligibility 
Response Due from Household
Second Notice Sent

MONTHLY INCOME COMMENTS RESULTS REASON FOR ELIGIBILITY CHANGE

$ No Change Income 
Wage Stubs Free to Reduced Household Size
Written Documents Ineligible Refuse to Cooperate
Collateral Contact Reduced-Price to Free Other:
Agency Records Free to Paid
Other Reduced-Price to Paid  

Date of Change__________________________________________ Date Adverse Notice Sent _____________________________________

Signature of Verifying Official _________________________________________________________________ Date _______________________
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