ለነጻ እና ቅናሽ ዋጋ ምግቦች የቤተሰብ ማመልከቻ
(Household Application for Free and Reduced-Price Meals) 2017-2018

ለDFNS ጽ/ቤት አገልግሎት ብቻ
#______________________

የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎቶች ክፍል • MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Gaithersburg, Maryland 20879
ድረ-ገጽ፦www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/farms/default.aspx?id=385158— (የትርጉም አገልግሎት ይገኛል)

ELIG___________________
INITIALS ______________

ያለፈው የትምህርት አመት የምግብ ተጠቃሚነት የሚያገለግለው እስከ ሴፕተምበር (September) 2017 ወይም የ2017-2018 ማመልከቻ ሂደት እስኪጠናቀቅ ድረስ ብቻ ነው።
• እባክዎ በጥቁር/ሰማያዊ ቀለም ብእር ይጻፉ (በእርሳስ አይሙሉ)። እርስዎ ለምግብ ተጠቃሚነት የማያመለክቱ ከሆነ ይህን ቅፅ መሙላት አያስፈልገዎትም ።
• እርስዎ ለነፃ ምግብ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምግቦች አገልግሎት የሚያመለክቱ ከሆነ መጠርያ ስም፣ የአያት ስም፣ እና የአባት መነሻ ስም ያስፈልጋል። የተማሪው/ዋን የመታወቂያ ካርድ ቁጥር (#) የተወለደበት/ችበት ቀን እና የት/ቤት ስም ለመሙላት መግለጽ ሂደቱን ሊያፋጥን ይችላል።
• በቤት ውስጥ ለሚገኙ ለሁሉም ተማሪዎች፦ ቅድመ-መዋዕለ ህፃናት፣ (Pre-K)፣ መዋዕለ-ለህፃናት (KG)፣ እና ማደጎን ጨምሮ ምንም እንኳን (ትምህርታቸውን) በተለያዩ ት/ቤቶች የሚከታተሉ ቢሆኑም አንድ የማመልከቻ ቅጽ ይጠቀሙ።

DATE__________________

የቤተሰብ ስም

የመጀመሪያ (የመጠሪያ)
ስም

የተማሪ መታወቂያ ቁጥር
(Student ID#)

የልደት ቀን

የተማሪ ገቢ

ክፍል

እባክዎን በግልፅ ይፃፉ

የመካከለኛ ስም
መነሻ ፊደል

ሀ.የተማሪው/ዋ መረጃ። በMontgomery County Public Schools የሚማሩ ሁሉንም ልጆች ይዘርዝሩ። ካስፈለገ ተጨማሪ ወረቀት ይጠቀሙ። የሚዘረዝሯቸው ሁሉም ልጆች የማደጎ (foster)፣ ቤት አልባ (homeless)፣ ፍልሰተኛ (migrant)፣ ከቤት የጠፉ (runaway) ወይም
ወላጆቻቸው ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ልጆች በሚካሄደው የትምህርት ማዘጋጃ ፕሮግራም ሄድ ስታርት /head start/ የሚከታተሉ ከሆነ ወደ ክፍል መ (part D) ይለፉ: (የገቢ መግለጫ/መረጃ አያስፈልግም)። ሁሉን የተማሪው/ዋ/ን ወቅታዊ ገቢ(ዎች) ይዘርዝሩ። በሙሉ የዶላር መጠን
ከቀረጥ ቅናሾች፣እና ሌሎች ወጪዎች ወ.ዘ.ተ፤በፊት የሚከፈል ማለትም፡- በየሳምንቱ (weekly)፣ በየሁለት ሳምንቱ (bi-weekly)፣ በወር ሁለት ጊዜ (twice a month)፣ ወይም በየወሩ (monthly)። ዜሮ (0) ቁጥር ከአስገቡ/ከጻፉ ወይም ማናቸውንም ክፍት ቦታዎች ሳይሞሉ
ከቀሩ ሪፖርት የሚደረግ/የሚያሳውቁት ምንም ገቢ አለመኖሩን ማረጋገጥዎን ያሳያል/ይገልጻል። የሚያመለክቱለ(ላ)ት ልጅ ቤት አልባ፣ ፍልሰተኛ፣ወይም (ከቤት) የጠፋ/ች ከሆነ/ች ለት/ቤት ወይም ለ "የቤት አልባ ሰዎች አገናኝ" /Homeless Liaison/ በስልክ ቁጥር (301) 2793322 ይደውሉ።

ትምህርት ቤት

መጠን

የተማሪውን/ዋን ሁኔታ በሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ
በየስንት
ጊዜው

ሄድ ስታርት

ጉድፌቻ

ቤት የለሽ

ስደተኛ

ቤት የለቀቀ/
የተባረረ

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

$

□

□

□

□

□

ለ. የ ጉዳዩ መለያ ቁጥር (CASE NUMBER) የሚያስገቡት ቤተሰቡ የተጨማሪ ምግብ (Food Supplement Program (FSP) ወይም ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (Temporary) ለማመልከት ይሆናል።
Cash Assistance (TCA) ለማግኘት የሚያሟላ ከሆነ ብቻ ነው። መለያ ቁጥሩ ባለ ዘጠኝ አኃዝ ሊሆን ይገባል። የጉዳዩ መለያ ቁጥር የተጻፈበት ከሆነ ወደ የሚቀጥለው ክፍል መ (D) ይለፉ/ይሻገሩ፡፡

እባክዎን በግልፅ ይፃፉ

የቤተሰብ ስም

የመጀመሪያ (የመጠሪያ) ስም

የመካከለኛ ስም
መነሻ ፊደል

ሐ. በ ክፍል ሀ (PART A) የዘረዘሯቸውን ተማሪዎች ሳይጨምሩ በቤተሰብ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሌሎች ሰዎች ይዘርዝሩ። የእርስዎ ቤተስብ የሚያካትተው በአንድ የኢኮኖሚ ክፍል (economic unit) ያሉትን ሁሉ ሲሆን ይህም-እርስዎን እና ማንኛውንም ከእርስዎ ጋር የሚኖርን ከአርስዎ ጋር ዝምድና
ቢኖርም ባይኖርም በክፍል ሀ (section A) ያልተካተቱትን ሁሉንም የማደጎ/የጉድፌቻ ልጆች ይጨምራል። የወቅቱን የቤተሰብ ገቢ በሙሉ የዶላር መጠን ከወጭዎች እና ከቀረጥ ተቀናናሽ በፊት እና በምን ያህል ጊዜ እንደሚከፈል፡- በየሳምንቱ (weekly)፣ በየሁለት ሳምንቱ (bi-weekly)፣ ወይም
በየወሩ (monthly)። የገቢዎ መጠን በየጊዜው የሚለያይ ከሆነ በአብዛኛው የሚያገኙትን መጠን ይጻፉ። ዜሮ (0) ቁጥር ከጻፉ ወይም ማናቸውንም ክፍት ቦታዎች ሳይሞሉ ከቀሩ ሪፖርት የሚደረግ/የሚያሳውቁት ምንም ገቢ አለመኖሩን ማረጋገጥዎን ያሳያል/ይገልጻል ።

ከስራ የሚገኙ ገቢዎች
ከተቀናናሾች በፊት
1ኛ ስራ

መጠን

ሌላ ገቢ
ከሌላ ስራ የሚገኝ ገቢ ይዘርዝሩ
የልጅ ድጋፍ፣ የፍቺ ተቆራጭ (Alimony)፣
ከተቀናናሾች በፊት
ጊዜያዊ የጥሬ ገንዘብ እርዳታ፣ የመንግስት/
2ኛ ስራ

በየስንት
ጊዜው

መጠን

ሌላ ገቢ

የጡረታ ክፍያዎች፣
ጡረታ

ህዝብ እርዳታ (Public Assistance)

በየስንት
ጊዜው

መጠን

በየስንት
ጊዜው

መጠን

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

በየስንት
ጊዜው

መ. ፊርማ እና የማህበራዊ ደህንነት /ሶሻል ሴክዩሪቲ/ ቁጥር የመጨረሻ አራት አሃዞች። እዚህ ማመልከቻ ላይ የሰፈረው መረጃ እውነት መሆኑን እና ሁሉም ገቢ መገለፁን አረጋግጣለሁ። እኔ በሰጠሁት መረጃ መሰረት ትም/ቤቱ ከፌደራል መንግስት ገንዘብ እንደሚሰጠው ይገባኛል። የትም/ቤቱ ሃላፊዎች የመረጃውን ትክክለኛነት እንደሚያመሳ
ክሩ/እንደሚያረጋግጡ ይገባኛል። ሆነ ብየ የተሳሳተ መረጃ ከሰጠሁ ልጄ/ልጆቼ የምግብ ድጋፍ ጥቅማጥቅሞችን ሊያጡ እንደሚችሉና እኔም በህግ ሊያስከስሰኝ/ሊያስጠይቀኝ እንደሚችል እገነዘባለሁ። የልጄ/ልጆቼ የብቃት/የሟሟላት ሁኔታ መረጃ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት (ለሌሎች) ሊተላለፍ/ሊሰጥ እንደሚችል እገነዘባለሁ።
ፊርማ፦ በቤተሰብ ያለ አዋቂ ሰው (አስፈላጊ ነው)። ___________________________________________________________

የማህበራዊ ደህንነት (ቁጥር) — በቤተሰብ
ውስጥ ዋነኛ ገቢ የሚያገኘው/የምታገኘውን
ወይም ሌላ የቤተሰብ አባልን የመጨረሻ 4
አሃዞች ይጻፉ።

*የጉዳዩ ቁጥር (case number) በክፍል ለ ከገባ ወይም ልጆቹ የማደጎ፣ ቤት አልባ፣
ፍልሰተኛ፣ ከቤት የጠፉ/የተሰወሩ ወይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወላጆች ያሏቸው ህጻናት
በሚከታተሉበት የትምህርት ዝግጅት ፕሮግራም (head start) የሚካፈሉ ከሆኑ ይህ
(የማህበራዊ ደህንነት የመጨረሻ አራት አሀዞች) አያስፈልግም።

የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር □
(Social Security Number) የለኝም

የሚከተለውን ይጻፉ ስም፦__________________________________________________________________ የቤት ስልክ፦ _ _______________________________________ የስራ ስልክ፦____________________________________________
አድራሻ፦ (ያለዎት ከሆነ) _______________________________________________________________ ከተማ (City)_______________________________________________ዚፕ ኮድ (ZIP Code) _____________________ ቀን______________
የሪቻርድ ቢ ረሰል ብሄራዊ የትም/ቤት ምሳ ህግ (Richard B. Russell National School Lunch Act) በዚህ ማመልከቻ ቅጽ ላይ የሰፈሩ መረጃዎችን ይፈልጋል። መረጃውን የመስጠት ግዴታ የለብዎትም፤ ካልሰጡ ግን ለልጅዎ የነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ ምግብ አንፈቅድለትም። ይህን ማመልከቻ የፈረመው/ችውን አዋቂ/ትልቅ የቤተሰብ አባል የማህበራዊ ደህንነት የመጨረሻ አራት ቁጥሮችን ማካተት ይኖርብዎታል። አራቱ የማሕበራዊ ደህንነት የመጨረሻ
ቁጥሮች የማያስፈልጉት ለማደጎ ልጅ ብቻ በሚያመለክቱ ጊዜ፣ ወይም የምግብ ማሟያ/ተጨማሪ ምግብ ፕሮግራም (Food Supplement Program) ወይም ለ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (Temporary Cash Assistance) የባለጉዳይ ቁጥር ሲዘረዝሩ፣ ወይም ማመልከቻውን የሚፈርመው/የምትፈርመው አቅመ አዳም የደረሰ/የደረሰች የቤተሰብ አባል የማሕበራዊ ደህንነት ቁጥር ከሌለው/ከሌላት ነው። የሰጡንን መረጃ ልጅዎ የነፃ ወይም የቅናሽ ዋጋ ምግቦች
ለማግኘት መሰፈርት ማሟላቱን/ቷን ለመወሰን፣ እንዲሁም ለምሳና ቁርስ ፕሮግራሞች አስተዳደርና ተግባራዊነት እንጠቀምበታለን። የብቁነት ማረጋገጫ መረጃዎን የትምህርት፣ ጤና፣ እና የአመጋገብ ፕሮግራሞች፤ ፕሮግራሞቻቸውን ለመገምገም፣ በገንዘብ ለመደገፍ፣ ወይም ጥቅማቸውን ለመወሰን ለማገዝ፣ ወይም ለኦዲተሮች የፕሮግራም ግምገማዎች፣ እና የህግ አስፈጻሚ ኃላፊዎች የፕሮግራም ደንቦች መጣሳቸውን እንዲመለከቱ ለማገዝ እናጋራቸው ይሆናል።
የ (MCPS Form) ቅጽ 240-30 ሴፕቴምበር 2017
እባክዎን ለ (MCPS) ትምህርት ቤት ይመልሱ
የምግብ ጥቅማ ጥቅም ማመልከቻ 2017-2018 አማርኛ

$

7,733

አመታዊ
$
22,311
30,044
37,777
45,510
53,243
60,976
68,709
76,442

የገቢ ሰንጠረዥ

645

ገቢ
ወርሃዊ
1,860
2,504
3,149
3,793
4,437
5,082
5,726
6,371
149

ሳምንታዊ
430
578
727
876
1,024
1,173
1,322
1,471

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች ቅጽ 240-30 (MCPS Form 240-30)

የምግብ እና ስነ-ምግብ አገልግሎት ክፍል ዳይሬክተር

እናመሰግናለን፣

በሌሎች ቋንቋዎች የፕሮግራም ሰነዶችን ለመጠየቅ ወይም ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶችን (Montgomery Public Schools) የስልክ ቁጥር (301) 284-4900
በመደወል ወይም Maryland Relay: (800) 735-2258. ይጠይቁ።

የፍትህ ችሎት፦ ስለ ልጅዎ የምግብ ጥቅማጥቅሞች በተደረገው ማጣሪያ/ማረጋገጫ ወይም በተሰጠው ውሳኔ
ካልተስማሙ የትምህርት ቤት ሃላፊዎችን ለማነጋገር ይችላሉ። በተጨማሪም ሚዛናዊ ዳኝነት እንዲሰጥዎ በሚከተለው
አድራሻ በመደወል ወይም በመፃፍ መጠየቅ ይችላሉ፦
ለ መገልገያ-ቁሳቁሶች አስተዳደር ክፍል ዳይሬክተር (Director, Department of Materials Management)
አድራሻ፡ 8401 Turkey Thicket Drive
Gaithersburg, MD 20879
ስልክ፡ (301) 284-4900
ድረ-ገጽ www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/farms/default.aspx?id=385158
(translations available) ተርጓሚ ይኖራል።

ማረጋገጫ-የትምህርት ቤት ሃላፊዎች የገቢዎትን መጠን ወይም የምግብ ማሟያ ርዳታ Food Supplement Program
(FSP) ቀደም ሲል የሚያገኙት የምግብ ርዳታ (formerly Food Stamps) ወይም ጊዜያዊ የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ያገኙ
እንደሆነ ለማረጋገጥ በአመቱ ውስጥ በማናቸውም ጊዜ ይጠይቁዎት ይሆናል ማረጋገጫ ማቅረብ የማይችሉ ሆኖ ከተገኘ፣
ልጆችዎ የነፃ ወይም የዋጋ ቅናሽ ምግቦች ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ላያገኙ ይችላሉ።

ለምግብ ማመልከት - በትምህርት አመት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ለምግብ ማመልከት ይችላሉ። አሁን መስፈርቱን
ያላሟሉ ከሆነ፣ በትምህርት አመቱ ውስጥ በየትኛውም ጊዜ ደግመው ሊያመለክቱ ይችላሉ። ስራ አጥ ከሆኑ፣ ስራ አጥ
በሆኑበት ጊዜ ውስጥ የምግብ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቃት ሊኖርዎ ይችላል።

ነጻ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ የምግብ አገልግሎት ለማግኘት ልጅዎ ብቁ መሆኑን አስቀድሞ የተነገረዎት ካልሆነ
በስተቀር አዲስ የምግብ አገልግሎት ማመልከቻ ቅጽ በየአመቱ መጠየቅ/መሞላት አለበት።
ሚስጥር መጠበቅ - በማመልከቻው ላይ ያለውን መረጃ የትምህርት ቤት ሃላፊዎች ልጅዎ/ልጆችዎ ነፃ ወይም የቅናሽክፍያ ምግብ ለማግኘት እንደሚችል/ሉ ለመወሰን ይጠቀሙበታል። በተጨማሪም፣ የልጅዎ/ልጆችዎ ስምና (አቋም)
ሁኔታ ምናልባት፦
• በአካባቢዎ ለሚመለከተው ባለስልጣን 1 ለምደባና ግምገማ ዓላማ
• ለብሔራዊ የትምህርት እድገት ግምገማና ትንታኔ ወይም ሌሎች ዓላማዎችም መጠቀም ይቻላል።
• ለፌዴራል እና ሌሎችም ለስቴት የትምህርት እና የጤና ፕሮግራሞች ይሰጣል።
ይህን መረጃ ለሌሎች ጉዳዮች ጥቅም ላይ ማዋል አይፈቀድም።

ሁሉም የሚቀርቡ ምግቦች የ ዩ.ኤስ. የ ግብርና/እርሻ ዲፓርትመንት (U.S. Department of Agriculture) ያስቀ
መጣቸው የምግብ ጥራት መመዘኛ ደረጃዎችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። አንድ ልጅ ባለበት የአካል ጉዳት ችግር ምክን
ያት በትምህርት ቤቱ የሚዘጋጀውን መደበኛ ምግብ ለመብላት የማይችል መሆኑ በሀኪም ከተወሰነ፣ ትምህርት ቤቱ በመ
ደበኛው ምግብ ምትክ በሐኪሙ የታዘዘውን ምግብ ያለ ተጨማሪ ክፍያ ያቀርባል። ልጅዎ ባለበት/ባለባት የአካል ጉዳት
ምክንያት ተለዋጭ ምግብ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል ብለው ካመኑ፣ እባክዎን ለተጨማሪ መረጃ እኛን ያነጋግሩን።

1. . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . .
ለእያንዳንዱ ተጨማሪ የቤተ
ሰብ ኣባል የሚደመር፡ . . .

የቤተሰብ አባላት ብዛት

የሚከተሉት ተማሪዎች ነፃ ምግብ ለማግኘት ብቁ ናቸው
• የጉዲፈቻ/የማደጎ ልጆች
• ቤት የለሽ ወይም ከቤተሰባቸው የጠፉ መሆናቸው የተረጋገጠ ተማሪዎች
• በማግኔት ትምህርት ፕሮግራም የተመዘገቡ ተማሪዎች
• ሄድስታርት Head start) ፕሮግራም ላይ የተመዘገቡ ተማሪዎች
• በቤተሰብ ውስጥ የምግብ ድጎማ ፕሮግራም (Food Supplement
Program) (FSP) ወይም ጊዚያዊ የጥሬ ገንዘብ እርዳታ (Temporary
Cash Assistance) (TCA) ተቀባይ ቤተሰብ ተማሪዎች ከሆኑ

ከቁጠባ ተቀማጭ የሚገኝ ገቢ
የአርበኝነት ክፍያዎች
በአካል ጉዳተኝነት የሚያገኙት ጥቅማ
ጥቅሞች
የባንክ ወለድ ገቢ፣ የአክሲዮን የትርፍ ድርሻ
ከንብረት (estates) እና ከባለአደራነት
(trusts) የሚገኝ ገቢ
ከኢንቨስትመንት የሚገኝ ገቢ
እቤት ውስጥ አብሮ የማይኖር ከማንኛውም
ሰው የሚገኝ ገቢ
ከአዕምሮ ሥራ ውጤት ባለቤትነት፣የቅጅ
መብት ባለቤትነት፣የአክስዮኖች ክፍያ
ከመሳሰሉት የሚገኙ ገቢዎች
ሌሎች ገቢዎች በሙሉ

ሴፕቴምበር 2017 የምግብ ጥቅማ-ጥቅም ማመልከቻ ቅጽ -2017-2018 (አማርኛ)

ለነጻ ወይም ለቅናሽ ዋጋ የትም/ቤት ምግብ ብቃት ያላቸው ልጆች በMedicaid ወይም በMD የልጆች ጤና ዋስትና ፕሮግራም Children’s
Health Insurance Program (MCHIP) ነጻ ወይም ቅናሽ ዋጋ የጤና ኢንሹራንስ ማግኘትም ይችላሉ። እርስዎ አይሆንም ካላሉ በስተቀር
ልጅዎ ለነጻ ወይም ቅናሽ ክፍያ ምግብ ብቁ መሆኑን/መሆኗን ለMedicaid እና MCHIP እንድናሳውቅ ህጉ ይፈቅድልናል። የአርስዎ
ውሳኔ ልጅዎ ነጻ ወይም ቅናሽ ክፍያ ምግብ እንዲያገኝ/እንድታገኝ የሚለውን አያስቀይረውም። እርስዎ የማይፈልጉትን ከMedicaid ወይም
MCHIP ጋር መረጃ ለመጋራት የማይፈልጉ ከሆነ አይሆንም የሚለውን ምልክት ያደርጉበት። □

□ አዎን፣ ስለ ነፃ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ የምግብ አገልግሎት ጥቅም ለማግኘት ያቀረብኩትን መረጃ ከ WIC. ጋር ለመጋራት እፈቅዳለሁ

□ አዎን ከነፃ ምግብ ወይም በቅናሽ ዋጋ የምግብ አገልግሎት ጥቅም ለማግኘት ያቀረብኩትን መረጃ ከ (FSP).ጋር ለመጋራት እፈቅዳለሁ፣

ከእነዚህ ፕሮግራሞች ጋር የእርስዎን መረጃ ለመለዋወጥ የእርስዎን ፍቃደኝነት ማግኘት ይኖርብናል። ልጆችዎ ምግብ በነጻ ወይም በቅናሽ
ዋጋ ማግኘት ያለማግኘታቸውን የርስዎ ውሳኔ አይቀይረውም። መረጃ ከFSP ወይም ከWIC እንድናጋራ ከፈለጉ ታች YES የሚለውን
ምልክት ያድርጉበት። ለFSP ወይም WIC ማመልከቻ እንዲያስገቡ ጥሪ ይደረግልዎት ይሆናል።

ከሌሎች ፕሮግራሞች ጋር መረጃዎችን መጋራት፦
የልጅዎ/ልጆችዎ መረጃዎች ለሌሎች የተፈቀዱ ጉዳዮች አገልግሎት፣ ከTitle 1 ሃላፊዎች ጋር ለመጋራት እና ለትምህርታዊ እድገት
ብሔራዊ ግምገማ ማገልገያ ሊውሉ ይችላሉ። ቤተሰብዎ (Food Supplement Program (FSP) በሴቶች፣ ሕፃናት፣ እና የልጆች ፕሮግ
ራም (the Women, Infants, and Children Program (WIC). በምግብ ድጎማ ፕሮግራም ሊታቀፉ ይችሉ ይሆናል፡

አንድ ዘር (ethnicity) ይምረጡ፣ □ ሂስፓኒክ/ላቲኖ (Hispanic/Latino) □ ሂስፓኒክ/ላቲኖ ያልሆነ Not Hispanic/Latino
አንድ ወይም ከዚያ በላይ ይምረጡ (ዘርን አይመለከትም)፡
□ ኤሽያዊ (Asian) □ ነጭ (White) □ ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ (Black or African American) □ አሜሪካዊ ህንድ (American
Indian) □ ወይም የአላስካ ተወላጅ (Alaska Native) □ የሃዋይ ተወላጅ (Native Hawaiian) □ ወይም የፓሲፊክ ደሴት ተወላጅ (other
Pacific Islander)

(ከፈለጉ-እንደምርጫዎ/Optional) የሚሞሉት የልጆች የጎሳና የዘር መለያዎች
የምግብ ጥቅማ-ጥቅሞችን ለማግኘት ይህንን ጥያቄ የግዴታ መመለስ አይኖርብዎትም። ይህ መረጃ ሁሉም በርትአዊ መንገድ መገልገሉን ለማረጋገጥ ያግዛል።

የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምርያ (Maryland State Department of Education) በሚሰጠው አገልግሎት በእድሜ፣ በትውልድ-ሃረግ፣
ብሄራዊ ማንነት፣ በቀለም፣ በአካል ጉዳተኛነት፣ በጾታዊ ማንነት/መገለጫ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጾታ፣ ወይም ጾታዊ ዝንባሌ
ምክንያት አድልዎ አያደርግም። ስራን በሚመለከት ወይም ለፕሮግራሞች ተጠቃሚ ለመሆን ሳካውቶች (Boy/Girl Scouts) እና ሌሎች የተደራጁ
የወጣቶች ቡድኖች ለመሳተፍ ለመምሪያው/ዲፓርትመንት ጉዳይ ቢኖርዎት እባክዎት በሚከተለው አድራሻ ይጠይቁ። Agency Equity Officer,
Equity Assurance & Compliance Office, Office of the Deputy State Superintendent for Finance and Administration,
Maryland State Department of Education, 200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201-2595, (410) 7670426 – voice, (410) 767-0431 – fax, (410) 333-6442 – TTY/TDD.

የአድልዎ ቅሬታ ለማስመዝገብ፦ በድረ-ገጽ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htm የሚገኘውን የUSDAን የፕሮግራም
አድልዎ ቅሬታ ማቅረቢያ ፎርም (AD-3027) ሞልተው በማንኛውም የUSDA ጽ/ቤት ወይም በUSDA አድራሻ ደብዳቤ ጽፈው እና በፎርሙ
የተጠየቁትን ሁሉንም መረጃዎች በደብዳቤ ውስጥ ያቅርቡ። የቅሬታ ፎርም ቅጂ ለመጠየቅ በስልክ ቁጥር (866) 632-9992 ይደውሉ። ቅሬታ
የገለጹበት ፎርም ወይም ደብዳቤ ለUSDA በሚከተሉት አድራሻዎች ለመላክ ይችላሉ። በፖስታ፦ U.S. Department of Agriculture, Office
of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, በፋክስ
ቁጥር፡ fax: (202) 690-7442 ወይም በኢ-ሜይል፦ program.intake@usda.gov. ይህ ተቋም በእኩልነት የሚያገለግል ድርጀት ነው።

ለፕሮግራም መረጃ (ለምሳሌ ብሬይል፣ ጉልህ ሕትመት/ፅሁፍ፣ ኦድዮ-ቴፕ/በቴፕ የተቀረጸ ድምጽ፣ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ፣ ወዘተ.) የመገናኛ
ዘዴ አማራጭ የሚያስፈልጋቸው የአካል-ጉዳት ያላቸው ግለሰቦች፣ለጥቅማ-ጥቅሞች ያመለከቱበትን ወኪል ድርጅት (የስቴት ወይም የአክባቢ)
ማነጋገር አለባቸው። የማዳመጥ ችግር፣ ወይም የመስማት ችግር ወይም የመናገር ስንኩልና ያላቸው ግለሰቦች በቁጥር (800) 877-8339 የፌደራል
ማስተላለፍያ አገልግሎት /Federal Relay Service/አማካይነት USDAን መገናኘት ይችላሉ። በተጨማሪ፤ የፕሮግራም መረጃ ከእንግሊዘኛ ሌላ
በሌሎች ቋንቋዎችም ሊገኝ ይችላል።

በፌደራላዊ የሲቪል መብቶች ህግ እና የዩ.ኤስ. ግብርና/እርሻ ዲፓርትመንት (USDA) የሲቪል መብቶች ደንቦችና መመሪያዎች፣ USDA፣
ወኪል ድርጅቶቹ፣ ጽ/ቤቶቹ፣ እና ሰራተኞቹ፣ እና የUSDA ፕሮግራሞች የሚያዘጋጁና የሚሳተፉባቸው ተቋሞች በዘር፣ በቀለም፣ የትውልደ
ሃረግ/ዜግነት፣ በፆታ፣ በአካለ ስንኩልና፣ በእድሜ፣ ወይም USDA በሚመራው ወይም ስፖንሰር በሚያደርገው ማናቸውም ፕሮግራም ወይም
እንቅስቃሴ ውስጥ አስቀድሞ በተፈፀመ የሲቪል መብቶች እንቅስቃሴ ምክንያት ቂም በቀል ወይም አፀፋ መልስ በመመስረት አድልዎ እንዳያደርጉ
የተከለከሉ ናቸው።

የወታደር/ሚሊታሪ የመኖርያ ቤት ግላዊ የማድረግ ርምጃ/አነሳሽነት (Military Housing
Privatization Initiative) ውስጥ ከሆናችሁ፣ ለቤት ማካካሻ የሚሰጣችሁን እንደ ገቢ
አይመዝግቡት። በጦር ግምባር ያሉበትን ጊዜ (combat) ክፍያ አታስገቡት።

ምንዳ (Wages)፣ደሞዝ
(salaries)፣ጉርሻ (tips)
በስራ ማቆም ምክንያት የሚገኙ
ጥቅማ ጥቅሞች
የሥራ አጥ ዳረጎት
ለሰራተኛ የሚከፈል ካሳ
የግል ከሆነ እርሻ ወይም ንግድ
የሚገኝ ገቢ
የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ
የጡረታ አበል/ገቢ
የማህበራዊ ዋስትና ገቢ፣እና
የማህበራዊ ዋስትና ድጋፍ/
ተጨማሪ ገቢ

ታክስ፣የመድን ዋስትና/ኢንሹራንስ፣እና ሌሎች ወጪዎች ከመቀነሱ አስቀ
ድሞ ያለዎትን ገቢ በጥቅል በዶላር ሪፖርት ያድርጉ።

ሪፖርት መደረግ ያለበት ገቢ

ነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ የት/ቤት ምግቦችን ለማግኘት የአሜሪካ ዜጋ መሆን ግዴታ አይሆንም

የሚከተሉት ተማሪዎች ነፃ ምግብ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦ ፡
• በሴቶች የህፃናት እና የልጆች ፕሮግራም (WIC) ላይ የሚሳተፉ ቤተሰብ
ውስጥ ያሉ ተማሪዎች

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (Montgomery County Public Schools) በእያንዳንዱ የትምህርት ቀን ቁርስ እና ምሳ ያቀርባል፡፡
Montgomery County Public Schools (የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች) ጠቅላላ የቤተሰብዎ ገቢ በገቢ ሰንጠረዥ ላይ ከተጠቀሰው ገቢ መጠን ጋር
ተመጣጣኝ ወይም ከዚያ በታች ከሆነ ልጅዎ የነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምግቦችን ለማግኘት ብቁ ሊሆን ይችላል።

የምግብ እና ስነ-ምግብ አገልግሎቶች ክፍል
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS)
አድራሻ፡ 8401 Turkey Thicket Drive, Gaithersburg, Maryland 20879

