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Pai querido / Guardian: 

 

As crianças precisam de refeições saudáveis para aprender. Martha Vineyard Regional High School oferece refeições saudáveis todos 

os dias da escola. O pequeno-almoço custa US $ 1,75; almoço custa R $ 3,00. Seus filhos podem qualificar para refeições gratuitas ou 

refeições a preço reduzido. O preço reduzido é $ 0,30 para o pequeno almoço e US $ 0,40 para o almoço. Este pacote inclui um pedido 

de benefícios de refeições gratuitas ou a preço reduzido e um conjunto de instruções detalhadas. Abaixo estão algumas perguntas e 

respostas comuns para ajudá-lo com o processo de candidatura. 

 

1. QUEM podem receber refeições gratuitas ou a preço reduzido? 

• Todas as crianças de famílias que recebem benefícios de MA SNAP ou TANF MA são elegíveis para receber refeições gratuitas. 

• Filhos adotivos que estão sob a responsabilidade legal de uma agência de adoção ou tribunal são elegíveis para receber refeições 

gratuitas. 

• As crianças que participam do programa Head Start da sua escola são elegíveis para receber refeições gratuitas. 

• As crianças que atendem à definição de sem-teto, fugitivo, ou migrantes são elegíveis para receber refeições gratuitas. 

• As crianças podem receber refeições gratuitas ou a preço reduzido se a renda do seu familiar esteja dentro dos limites para as 

diretrizes de elegibilidade de renda federal. Seus filhos podem qualificar para refeições gratuitas ou a preço reduzido caso sua renda 

familiar cai em ou abaixo dos limites desta tabela. 

 

2. APLICAÇÃO DO MEU FILHO foi aprovado no ano passado. EU PRECISO DE PREENCHER UM NOVO? Sim. aplicação do 

seu filho só é bom para esse ano escolar e para os primeiros dias deste ano letivo. Você deve enviar uma nova aplicação, a menos que 

a escola lhe disse que seu filho é elegível para o novo ano escolar. 

 

3. EU PRECISO DE preencher um requerimento para cada criança? Um aplicativo separado deve ser preenchido para cada escola. 

Use um aplicativo para todos os estudantes de sua família que estão freqüentando MVRHS. Não podemos aprovar uma aplicação que 

não está completa, então não se esqueça de preencher todas as informações necessárias. Retorne o aplicativo concluído para: Rebecca 

Claussen, MVRHS, apartado Box 1385, Oak Bluffs, MA 02557; 508-693-1033 x114. 

 

4. I pode se inscrever online? Sim! Você é incentivado a preencher um requerimento on-line, em vez de uma candidatura em papel se 

você é capaz. A inscrição on-line tem os mesmos requisitos e irá pedir a mesma informação que a aplicação de papel. Visite 

www.mvrhs.org para começar ou para saber mais sobre o processo de candidatura online. Contact Rebecca Claussen, MVRHS, 

apartado Box 1385, Oak Bluffs, MA 02557; 508-693-1033 x114; rclaussen@mvyps.org se você tem dúvidas sobre a aplicação online. 

 

5. Eu devo preencher um aplicativo se recebi uma carta neste ano letivo dizendo que meus filhos já foram aprovados para LIVRE 

refeições? Não, mas por favor leia a carta que você recebeu e siga as instruções. Se todas as crianças em sua casa foram falta de sua 

notificação de elegibilidade, entre em contato com Rebecca Claussen, MVRHS, apartado Box 1385, Oak Bluffs, MA 02557; 508-693-

1033 x114, imediatamente. 

 

6. Como posso saber se meus filhos se qualificar como sem-teto, migrante, ou deslizamento? Será que os membros da sua família não 

têm um endereço permanente? Você vai ficar juntos em um abrigo, hotel, ou outro acordo alojamento temporário? A sua família 

mudar em uma base sazonal? São todas as crianças que moram com você que optaram por deixar a sua família antes ou casa? Se você 

acredita que as crianças em sua casa atender a essas descrições e não foram informados de seus filhos vão receber refeições gratuitas, 

ligue para a ligação sem-teto, Sara Dingledy, Principal, MVRHS, 508-693-1033 x 126. 

 

7. I GET WIC. Os meus filhos podem receber refeições gratuitas? As crianças de famílias participantes do WIC pode ser elegível para 

receber refeições gratuitas ou a preço reduzido. Por favor envie-nos um pedido. 

 

8. A informação que eu DAR SER VERIFICADO? Sim. Também pode pedir-lhe para enviar prova escrita do rendimento do agregado 

familiar você relata. 
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9. SE EU NÃO qualificar agora, posso SE APLICAR mais tarde? Sim, você pode aplicar a qualquer momento durante o ano letivo. 

Por exemplo, as crianças com um pai ou tutor que fique desempregado pode tornar-se elegível para receber refeições gratuitas e a 

preço reduzido se a renda familiar cai abaixo do limite de renda. 

 

10. E se eu discordar com a decisão da escola sobre o meu pedido? Você deve conversar com os funcionários da escola. Você também 

pode solicitar uma audiência telefonando ou escrevendo para: Diretor Sara Dingledy, MVRHS, apartado Box 1385, Oak Bluffs, MA 

02557; 508-693-1033 x126. 

 

11. Posso aplicar se alguém na minha família não seja cidadão dos EUA? Sim. Você, seus filhos, ou outros membros da família não 

tem que ser cidadãos dos EUA para se candidatar a receber refeições gratuitas ou a preço reduzido. Nós não informam o status de 

cidadania para outras agências. 

 

12. E se a minha renda não é sempre o mesmo? Informe a quantia que recebe normalmente. Por exemplo, se você normalmente fazer $ 

1000 cada mês, mas não trabalhou alguns dias no mês passado e só fez US $ 900, que fez US $ 1000 por mês. Se você normalmente 

ganha hora extra, inclua isto, mas não incluí-lo se você só trabalhar horas extras, por vezes. Se você perdeu um emprego ou tiveram 

suas horas ou salários reduzidos, use sua renda atual. 

 

13. O que se alguns membros da família têm nenhuma renda INFORMAR? os membros da família não pode receber alguns tipos de 

rendimentos que pedir-lhe para apresentar um relatório sobre a aplicação, ou não receber renda. Sempre que isso acontece, por favor 

escreva um 0 no campo. No entanto, se todos os campos de renda são deixados em branco ou em branco, aqueles também serão 

contados como zeros. Por favor, tenha cuidado ao sair campos de renda em branco, como vamos supor que você quis fazê-lo. 

 

14. Estamos no serviço militar. Relatamos nosso RENDIMENTO de forma diferente? O seu salário e bônus em dinheiro básicos 

devem ser registrados como receitas. Se você receber quaisquer subsídios de valor do dinheiro para a habitação fora da base, comida 

ou roupa, ou receber pagamentos Família subsistência Suplementar Provisão, ele também deve ser incluído como rendimento. No 

entanto, se sua moradia é parte da Iniciativa de Privatização Habitação Militar, não inclua o subsídio de habitação como renda. 

Qualquer pagamento de combate adicional resultante da implantação também é excluído da renda. 

 

15. E se não houver espaço suficiente sobre o pedido de minha família? Listar todos os membros do agregado familiar adicionais em 

um pedaço de papel, e anexá-lo para a sua aplicação. Contact Rebecca Claussen, MVRHS, apartado Box 1385, Oak Bluffs, MA 

02557; 508-693-1033 x114, para receber uma segunda aplicação. 

 

16. MINHA FAMÍLIA precisa de mais ajuda. Existem outros programas que poderão solicitar a? Para saber como se inscrever para 

MA SNAP ou outros benefícios de assistência, entre em contato com seu escritório de assistência local ou ligue para o MA SNAP 

Hotline: 1-866-950-3663. 

 

Se você tiver outras dúvidas ou precisar de ajuda, ligue para 508-693-1033 x114. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Sara Dingledy 

Diretor 
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