
ہفتے ميںہفتہ وار
 دو بار

مہينے ميں
ماہانہ 2 بار  ہفتے ميںہفتہ وار

 دو بار
مہينے ميں
ماہانہ 2 بار  ہفتے ميںہفتہ وار

 دو بار
مہينے ميں
ماہانہ 2 بار 

رابطہ کی معلومات اور بالغ کے دستخط 

آج کی تاريخبالغ فرد کا دستخط فارم پر دستخط کرنے والے بالغ فرد کا پرنٹ شده نام 

دن کے وقت کا فون اور ای ميل (اختياری)زپ رياست شہر اپارڻمنٹ #  گلی کا پتہ (اگر دستياب ہو) 

"ميں تصديق (عہد) کرتا/کرتی ہوں اس درخواست ميں تمام معلومات صحيح ہيں اور تمام آمدنی کی اطالع دی گئی ہے۔ ميں سمجهتا/تی ہوں يہ معلومات وفاقی فنڈز کی وصولی کے سلسلے ميں دی گئی ہے اور يہ کہ اسکول کے عہديدار اس کی تصديق (پڑتال) کر سکتے ہيں۔ ميں آگاه ہوں کہ اگر ميں جان بوجه کر غلط معلومات ديتا/تی ہوں تو ميرا بچہ کهانے کی سہولت سے محروم ہو

 سکتا ہے، اور ميرے خالف قابل اطالق رياستی اور وفاقی قوانين کے تحت مقدمہ چاليا جا سکتا ہے۔"

مرحلہ 4 

گهرانے کے تمام ارکان کے لئے آمدنی کی اطالع ديں (اگر آپ نے مرحلہ 2 ميں 'ہاں' کا جواب ديا ہے تو اس مرحلے کو چهوڑ کر آگے جائيں)مرحلہ 3

بنيادی اجرت پر کام کرنے والے يا گهرانے کے بالغ رکن کے سوشل
 سيکورڻی نمبر (SSN) کے آخری چار ہندسے

اگر کوئی SSN نہيں تو 
نشان لگائيں

A.  بچوں کی آمدنی
بسا اوقات گهرانے کے بچے آمدنی وصول کرتے يا کماتے ہيں۔ يہاں مرحلہ نمبر 1 ميں درج گهرانے کے تمام افراد کی جانب سے وصول کی گئی کل آمدنی شامل کريں

عوامی امدادی / بچوں کی
 امداد / گزارا خرچ

پينشن / ريڻائرمنٹ /
گهرانے کے بالغ ارکان کا نام (پہال اور آخری) تمام ديگر آمدنی

 ناکرا لک ےک ےنارهگ
(بچے اور بالغ)

XXXXX

کام سے آمدنی

$

$

$

$

$

کتنی دفعہ؟

$
ہفتے ميںہفتہ واربچوں کی آمدنی

 دو بار
مہينے ميں
ماہانہ 2 بار 

کتنی دفعہ؟

B. گهرانے کے تمام بالغ ارکان (آپ سميت)
مرحلہ نمبر 1 ميں درج گهرنے کے تمام بالغ ارکان (آپ سميت) درج کريں اگرچہ وه آمدنی حاصل نہيں کرتے۔ ہر مندرج گهرانے کے رکن کے لئے، اگر وه آمدنی حاصل کرتے ہيں تو صرف سالم ڈالروں (سينٹ نہيں) ميں ہر ذريعہ کے لئے کل مجموعی آمدنی

 (ڻيکس کڻوتی سے پہلے) کی اطالع ديں۔ اگر وه کسی ذريعہ سے آمدنی حاصل نہيں کرتے، تو '0' لکهيں۔ آپ '0' درج کرتے ہيں يا کوئی قطعہ خالی چهوڑتے ہيں، آپ تصديق کرتے ہيں (حلف اڻهاتے ہيں) کوئی آمدنی نہيں ہے جس کی اطالع دی جائے.

$

$

$

$

$

کتنی دفعہ؟

$

$

$

$

$

کتنی دفعہ؟

 هل أي فرد من أفراد العائلة (أنت أيضاً) يشارك حالياً في واحد أو أكثر من البرامج المساعدة التالية: برنامج المساعدة للتغذية التكميلية أو برنامج المساعدة للمعونات المؤقتة أو برنامج توزيع الغذاء في المحميات الهندية؟مرحلہ 2  

يہاں کيس نمبر لکهيں پهر مرحلہ 4 پر جائيں (مرحلہ 3 مکمل نہ کريں)اگر ہاں >  > مرحلہ 3 پر جائے اگر نہيں

اس جگہ ميں صرف ايک کيس نمبر لکهيں۔

کيس نمبر:

گهرانے کے تمام افراد جو بچے، شير خوار اور گريڈ 12 سميت اور اس تک کے طالب علم ہيں کا اندراج کريں (اگر مزيد ناموں کے لئے مزيد جگہيں درکار ہوں تو ايک اور کاغذ منسلک کريں)رحلہ 1

بچے کا پہال نام بچے کا پہال نام    MIطالب علم؟
لے پالک بچہنہيںجی ہاں

بے گهر،
 تارک وطن،

 بهگوڑا
يں

گائ
ن ل

شا
ر ن

ں پ
ہو

و 
الگ

و 
 ج

ام 
تم

گريڈ

www.abcdefgh.edu  پر آن الئن درخواست ديں مفت اور کم قيمت اسکول کے کهانے کے لئے 2016-2017 تساوخرد وليرهگ پئاڻوڻورپ 
فی گهرانہ ايک درخواست مکمل کريں. ايک قلم (پنسل نہيں) استعمال کريں.

گهرانے کے رکن کی تعريف: 
"کوئی بهی جو آپ کے ساته رہتا 
ہوں اور آپ کے ساته آمدنی اور 

اخراجات شيئر کرتا ہو، اگرچہ وه 
آپ کا رشتہ دار نہ بهی ہو۔"

وه بچے رضاعی نگہداشت  ميں 
ہوں اور وه بچے بے گهر، تارک 
وطن يا بهگوڑا  ہونے کی تعريف 

پر پورا اترتا ہوں مفت کهانوں کے 
لئے اہل ہے۔ مزيد معلومات کے 

ليے مفت اور کم قيمت کے اسکول 
کے کهانوں کے ليے کيسے 
درخواست دی جائے پڑهيں۔.

کيا آپ پر يقين نہيں کہ يہاں کون سی 
آمدنی شامل کی جائے؟

صفحہ پلڻائيں مزيد معلومات کے 
لئے "آمدنی کے ذرائع" کے عنوان 

سے چارڻس کا جائزه ليں

"بچوں کے لئے آمدنی کے ذرائع" 
چارٹ بچوں کی آمدنی کے حصے 

کے حوالے سے آپ کی مدد کرے گا

"بالغوں کے لئے آمدنی کے ذرائع" 
چارٹ گهرانے کے تمام بالغ افراد 
کی آمدنی کے حصے کے حوالے 

سے آپ کی مدد کرے گا۔



نسل (ايک يا ايک سے پر نشان لگائيں):

صرف اسکول کے استعمال کے لئےيہ حصہ مت بهريں 

آمدنی کے ذرائع ہدايات 

بچوں کے نسلی اور قومی شناختيں اختياری 

مثاليںبچوں کی آمدنی کے ذرائع

- کوئی دوست يا خاندان کا رکن بچے کو جيب خرچ ديتا ہے

- کام سے آمدنياں

 ظفحت یجامس -
- معذوری کی ادائيگياں  

- لواحقين کے فوائد  

بچوں کے لئے آمدنی کے ذرائع

- گهرانے سے باہر کے شخص کی آمدنی

- ايک بچے کی باقاعده کل وقتی يا جز وقتی مالزمت ہے
 جہاں سے اسے تنخواه يا اجرت ملتی ہے

- ايک بچہ نابينا يا معذور ہے اور سماجی تحفظ کے وظائف
 حاصل کرتا ہے

- والدين ميں سے کوئی معذور، ريڻائرڈ، فوت شده ہے، اور ان
 کا بچہ سماجی تحفظ کے وظائف حاصل کرتا ہے  

- ايک بچہ نجی پنشن فنڈ، ساالنہ وظيفہ، يا ڻرسٹ سے-  ديگر کسی ذريعے سے آمدنی
 باقاعده آمدنی وصول کرتا ہے 

عوامی امدادی / گزارا خرچ/ بچوں کی امداد کام سے آمدنی

- تنخواه، اجرت، نقد بونس
- خود روزگار سے خالص آمدنی (فارم يا

 کاروبار)

آپ امريکی فوج ميں ہيں تو: فوج:

- بنيادی تنخواه اور نقد بونس (جنگی
 وظائف، FSSA يا نجکاری ہاؤسنگ

 االؤنس شامل نہ کريں)
- آف-بيس رہائش، کهانے پينے اور لباس

 کے لئے االؤنسز

بالغوں کے لئے آمدنی کے ذرائع

بے روزگاری وظائف -
- کارکن معاوضہ

(SSI) اضافی سيکورڻی آمدنی -
- رياستی يا مقامی حکومت کی جانب

 سے نقد امداد
- گزارا خرچ

- بچوں کی امداد کی ادائيگياں
- کرايہ کی مد ميں آمدنی

- ہڑتال کے دوران وظائف

پينشن / ريڻائرمنٹ / تمام ديگر آمدنی

- سماجی تحفظ (بشمول ريل روڈ
ريڻائرمنٹ اور کوئلے کے معذو

 )فئاظو ےک ںونکناک ر
- نجی پينشن يا معذوری کے وظائف

- ڻرسڻوں يا جائيداد سے باقاعده آمدنی
- ساالنہ وظائف

- سرمايہ کاری سے آمدنی
- حاصل کرده سود
- إيرادات اإليجار

- گهرانے سے باہر سے باقاعده نقد
 ادائيگياں

ہم آپ کے بچوں کی نسل اور قوميت کے بارے ميں معلومات پوچهنے کی ضرورت ہو گی۔ يہ معلومات اہم ہے اور يہ يقينی بنانے ميں مدد کرتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنی کميونڻی کی خدمت کر رہے ہيں. اس حصے کا جواب دينا اختياری
 ہے اور يہ مفت اور کم قيمت کے کهانوں کے لئے آپ کے بچے کی اہليت کو متاثر نہيں کرتا۔

ہوائے کے آبائی يا ديگر بحر الکاہل کے ديگر جزائر کے باشندے        سفيد فامامريکی انڈين يا االسکا کے آبائی  ايشيائی                  سياه فام يا افريقی امريکی 
ہسپانوی يا الطينی نہيںہسپانوی يا الطينی                         نسل (ايک پر نشان لگائيں):  

س درخواست پر دی گئی معلومات کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کے لئے معلومات دينا الزمی  رچرڈ بی رسل نيشنل اسکول لنچ ايکٹ 
نہيں ہے، ليکن اگر آپ ايسا نہيں کرتے ہيں تو، ہم مفت يا کم قيمت کے کهانوں کے لئے آپ کے بچے کو منظوری نہيں دے سکتے. 
آپ کو گهرانے کے اس بالغ فرڈ فرد کے سوشل سيکورڻی نمبر کے آخری چار ہندسے شامل کرنے چاہيے جس نے درخواست پر 
دستخط کيے ہيں۔ سوشل سيکيورڻی نمبر کے آخری چار ہندسے درکار نہيں ہوتے جب آپ کسی لے پالک کی جانب سے درخواست 
دے رہے ہوں يا آّپ اپنے بچے کے لئے تکملی غذائی امدادی پروگرام (SNAP)، ضرورت مند خاندانوں کے لئے عارضی امداد 
FDPIR شناختی نمبر  (TANF) پروگرام يا بهارتی ريزرويشن پر تقسيم خوراک کے پروگرام (FDPIR) کيس نمبر پر يا ديگر 
پر درخواست کرتے ہيں يا جب آپ ظاہر کرتے ہيں کہ درخواست پر دستخط کرنے والے گهرانے کے بالغ رکن کے پاس کوئی 
تعين  کا  قيمت کهانوں  يا کم  لئے مفت  استعمال کريں گے آپ کے بچے کے  ہم آپ کی معلومات  نہيں ہے۔  نمبر  سوشل سيکيورڻی 
کرنے، دوپہر اور ناشتے کے پروگراموں کے انتظام اور نفاذ کے لئے استعمال کريں گے۔ ہم آپ کی اہليت کی معلومات تعليمی، 
صحت اور غذائی پروگراموں کو اپنے پروگراموں کا جائزه لينے، فنڈ فراہم کرنے يا وظائف کا تعين کرنے ميں مدد دينے، پروگرام 
کے جائزوں کے لئے آڈڻروں کی مدد کرنے، نفاذ قانون کے عہديداروں کو پروگرام کے قواعد کی خالف ورزيوں کی تحقيق کرنے 

ميں مدد دينے کے لئے شيئر کر سکتے ہيں۔
 ،USDA ،شہری حقوق کے قواعد و ضوابط اور پاليسيوں (USDA) وفاقی شہری حقوق کے قانون اور امريکی محکمہ زراعت
قومی  رنگ،  نسل،  ادارے  والے  کرنے  انتظام  يا  شريک  ميں  پروگراموں   USDA اور  مالزمين،  اور  دفاتر،  ايجنسيوں،  کی  اس 
يا سرگرمی ميں پيشگی  فنڈ فراہم کيے گئے کسی پروگرام  يا  USDA کی جانب سے منعقده  يا   ، اصليت، جنس، معذوری، عمر، 

شہری حقوق کے لئے انتقامی کارروائی يا جوابی کارروائی کی ممانعت کرتے ہيں۔

ڻيپ،  آڈيو  بڑے حروف،  بريل،  (مثال  ذرائع  متبادل  مواصالت کے  لئے  معلومات کے  پروگرام کی  کو  افراد جن  والے  معذوريوں 
امريکی اشاروں کی زبان وغيره) درکار ہوتے ہيں ان کو اس ايجنسی (رياستی يا مقامی) سے رابطہ کرنا چاہيے جہاں انہوں نے 
يا بول چال کی معذوريوں کے حامل ہيں کو  وظائف کے لئے درخواست دی ہے۔ ايسے افراد جو بہرے، اونچی آواز ميں سنتے 
USDA سے رابطہ کرنا چاہيے۔ اس کے عالوه، پروگرام کی معلومات  8339-877 (800) پر وفاقی ريلے سروس کے ذريعہ 

انگريزی کے عالوه ديگر زبانوں ميں دستياب ہو سکتی ہيں
AD-3027 http://w- ،پروگرام کے امتيازی سلوک کی شکايت کا فارم USDA ،متيازی سلوک کی شکايت درج کرنے کے لئے
يا  کريں،  مکمل  کر  جا  ميں  دفتر  کسی  کے   USDA يا  الئن  آن   www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 
کاپی کی  ايک  فارم کی  کريں۔ شکايت  فراہم  معلومات خط  تمام  گئی  ميں درخواست کی  فارم  اور  کريں  تحرير  ايک خط   USDA

درخواست کرنے کے لئے، 9992-632 (866) پر کال کريں۔ اپنا مکمل شده فارم يا خط USDA کو جمع کرائيں بذريعہ:
امريکی محکمہ زراعت ميل: 

شہری حقوق کے لئے اسسڻنٹ سيکرڻری کا دفتر  
 1400 Independence Avenue, SW  

 20250-9410 واشنگڻن ڈی سی   
7442-690 (202)؛ يا  :سکيف

.program.intake@usda.gov  :ليم یا
يہ اداره ايک مساوی مواقع فراہم کننده ہے.

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

Household size

Eligibility:

Total Income

Date Date

Categorical Eligibility

Date

Free Reduced Denied



 مفت اور کم قیمت کے اسکول کے کھانوں کے لئے درخواست کیسے دی جائے
ایک درخواست جمع کرانے کی ضرورت ہو گی، براہ کرم مفت یا کم قیمت کے اسکول کے کھانوں کی درخواست کو بھرنے میں مدد کے لئے ان ہدایات کا استعمال کریں. آپ کو فی گھرانہ صرف 

اپنے بچوں کو مفت یا کم قیمت کے اسکول کے کھانوں کے لئے تصدیق کرانے کے لئے درخواست کو  ۔ہوں جاتے میں اسکولوں زیادہ سے ایک میں hoolsVernon Public Sc بچوں کے آپ اگرچہ

 مطابق ہے۔ اگر کسی بھی وقت آپ کو یقین نہ ہو کہ کے مکمل طور پر پر کرنا الزمی ہے۔ براہ کرم ترتیب کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کریں! ہدایات کا ہر مرحلہ آپ کی درخواست پر دیے گئے مراحل

 ۔ ct.gov-rdickinson@vernon4682 or -896-egina Dickinson at 860R[آگے کیا کیا جائے، تو براہ کرم

 درخواست پر کرتے ہوئے براہ کرم ایک قلم )پنسل نہیں( استعمال کریں اور واضح لکھنے کی پوری کوشش کریں۔

 میں شریک ہیں؟ FDPIR، یا SNAP، TANF: کیا گھرانے کے کوئی ارکان اس وقت 2مرحلہ 
 پروگراموں میں سے کسی ایک یا زائد میں شریک ہے تو آپ کا بچہ سکول کے مفت کھانوں کے لئے اہل ہے:یل امدادی اگر گھرانے کا کوئی رکن )آپ سمیت( فی الحال درج ذ

 ( تکملی غذائی امداد پروگرامSNAP یا ) ریاستی[SNAP ]۔یہاں داخل کریں 

 ( ضرورت مند خاندانوں کے لئے عارضی امدادTANF یا ) ریاستی[TANF ]۔یہاں داخل کریں 

 بھارتی ریز( رویشن پر غذائی تقسیم کا پروگرامFDPIR۔) 

A اگر آپ کے گھرانے میں سے کوئی بھی درج باال پروگراموں میں سے کسی )

 میں حصہ نہیں لیتا ہے تو: 
  پر جائیں۔ 3مرحلہ چھوڑ کر  2مرحلہ 

B :اگر آپ کے گھرانے میں سے کوئی درج باال پروگراموں میں سے کسی میں حصہ لیتا ہے تو ) 

 SNAP، TANF یا ،FDPIR  کے لئے کیس نمبر تحریر کریں۔ آپ کو صرف ایک کیس نمبر فراہم کرنے کے لئے کی ضرورت ہے. اگر

 State/local agency]آپ ان پروگراموں میں سے کسی ایک میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا کیس نمبر یاد نہیں ہے تو، 
contacts here] سے رابطہ کریں۔ 

  ں۔پر جائی 4مرحلہ 

 : گھرانے کے تمام ارکان کے لئے آمدنی کی اطالع دیں 3مرحلہ 
 ؟ میں اپنی آمدنی کی اطالع کیسے دوں

 " ں کے لئے آمدنی کے ذرائعبچو" اور "بالغوں کے لیے آمدنی کے ذرائعاس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا آپکے گھرانے کو کوئی آمدنی کی رپورٹ کرنی ہے تو درخواست فارم کی پچھلی طرف پرنٹ کیے گئے "
 کے عنوان والے چارٹ استعمال کریں۔

  تمام رقوم صرف مجموعی آمدنی میں رپورٹ کریں۔ تمام آمدنی سالم ڈالروں میں رپورٹ کریں۔ سینٹ شامل نہ کریں۔ 
o مجموعی آمدنی ٹیکس کٹوتی سے قبل وصول کی جانے والی کل آمدنی ہوتی ہے 

 سمیت اور اس تک کے طالب علم ہیں کا اندراج کریں  12: گھرانے کے تمام افراد جو بچے، شیر خوار اور گریڈ 1مرحلہ 
 رشتہ دار ہونا الزمی نہیں ہے۔  بتائیں کہ آپ کے گھرانے میں کتنے شیر خوار، بچے اور اسکول کے طلباء و طالبات رہتے ہیں۔ آپ کے گھرانے کے حصہ کے طور پر ان کا آپ کا ہمیں

 امل کریں جو: اس سیکشن کو پر کرتے وقت، براہ کرم اپنے گھرانے میں ان تمام اراکین کو شمجھے یہاں کسے درج کرنا چاہیے؟ 

 18 سال یا اس سے کم عمر کے بچے ہیں اور ان کی پرورشن گھرانے کی آمدنی سے ہوتی ہے؛ 

 رضاعی انتظام کے تحت آپ کی دیکھ بھال میں ہیں، بے گھر، مہاجر، یا بھگوڑے نوجوان کے اہل پاتے ہیں؛ 

 Vernon Public Schools   ،ع نظر ۔ان کی عمر سے قطمیں داخل طلباء و طالبات 

Aکریں۔ ہر بچے کا نام پرنٹ کریں۔  ( ہر بچے کا نام درج

ہر بچے کے لئے درخواست کی ایک سطر استعمال کریں۔ 
ناموں کو پرنٹ کرتے وقت، ہر خانے میں ایک حرف 

لکھیں۔  اگر جگہ ختم ہو جائے تو رک جائیں۔ اگر 
درخواست پر موجود سطروں کے مقابلے میں بچے زیادہ 

ی بچوں کے لئے تمام مطلوبہ معلومات کے ہیں تو، اضاف
 ساتھ ایک دوسرا کاغذ منسلک کریں۔

B کیا بچہ ) Vernon Public Schools 

"طالب علم" کے  میں ایک طالب علم ہے؟
عنوان والے کالم کے نیچے 'ہاں' یا 'نہیں' پر 
نشان لگائیں ہمیں یہ بتانے کے لئے کہ کون 

  Vernon Public Schools سے بچے 

میں جاتے ہیں۔ اگر آپ نے 'جی ہاں،' پر نشان 
لگایا ہے تو دائیں جانب 'گریڈ' کے کالم میں 

 طالب علم کا گریڈ لکھیں۔

C اگر مندرج بچوں میں سے ( کیا آپ کے لے پالک بچے ہیں؟

کوئی لے پالک ہیں تو، بچے کے نام کے آگے "لے پالک بچہ" 
اگر آپ صرف لے پالک بچوں کے لئے   خانے پر نشان لگائیں۔

مکمل کرنے کے بعد پر  1مرحلہ درخواست دے رہے ہیں تو 

 جائیں۔ 4مرحلہ 
لے پالک بچے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے گھرانے کے 

ارکان کے طور پر شمار کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اپنی 
اگر آپ لے پالک اور غیر  درخواست پر درج کیا جانا چاہئے۔

 3الک دونوں بچوں کے لئے درخواست دے رہے ہیں تو، پ
   مرحلے پر جائیں۔

D کیا کوئی بچے بے گھر، تارکن وطن یا )

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے  بھگوڑے ہیں؟
حصے میں درج کوئی اس وضاحت پر پورا اترتا 
ہے تو بچے کے نام کے ساتھ "بے گھر، مہاجر، 

خواست کے دربھگوڑا" خانے پر نشان لگائیں اور 
 تمام مراحل کو مکمل کریں۔

mailto:rdickinson@vernon-ct.gov


 : گھرانے کے تمام ارکان کے لئے آمدنی کی اطالع دیں 3مرحلہ 
o بیمہ پریمیموں یا آپ کی ادائیگی ہیں تو وہ "گھر لے کر جاتے ہیں" نہ کہ "مجموعی" رقم کو۔ یقینی بنائیں کہ آپ جو آمدنی اس درخواست میں رپورٹ کرتے ہیں میں سے ٹیکسوں بہت سے لوگ آمدنی وہ رقم سمجھتے ،

 سے کاٹی گئی دیگر رقوم کو کم نہیں کیا گیا۔

 درج کرتے ہیں یا کوئی خانہ خالی 0لکھیں۔ آمدنی کے کوئی بھی خانے جو خالی چھوڑے جاتے ہیں کو بھی صفر تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ ' "0و "ایسے خانوں میں جہاں رپورٹ کرنے کے لئے کوئی آمدنی نہیں ت '

آمدنی غلط رپورٹ کی گئی ہے تو آپ کی درخواست کی تفتیش کی نے کی چھوڑتے ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں )حلف اٹھاتے ہیں( کہ اطالع دینے کے لئے کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اگر مقامی حکام کو شبہ ہو کہ آپکے گھرا
 جائے گی۔

 ہر خانے کی دائیں جانب پڑتال خانے استعمال کرتے ہوئے نشان لگائیں کہ ہر قسم کی آمدن کتنی دفعہ ہوتی ہے۔ 

3.Aبچوں کی جانب سے کمائی گئی آمدنی رپورٹ کریں  . 
Aمیں درج شدہ تمام بچوں کے لئے اکٹھی مجموعی آمدنی کی اطالع "بچے کی کل آمدنی" والے خانے میں دیں۔ لے پالک  1اپنے گھرانے میں مرحلہ  ی تمام آمدنی رپورٹ کریں۔( بچوں کی جانب سے کمائی یا وصول ہونے وال

 بچوں کی آمدنی تب شامل کریں اگر آپ اپنے باقی گھرانے کے ساتھ مل کر ان کے لئے درخواست دے رہے ہیں۔ 

 
 آمدنی نہیں ہوتی۔بچے کی آمدنی وہ رقم ہے جو گھرانے سے باہر وصول ہوتی ہے اور جو آپ کے بچوں کو براہ راست ادا کی جاتی ہے۔ کئی گھرانوں میں بچوں کی  مدنی کیا ہے؟بچے کی آ

3.B  بالغ افراد کی جانب سے کمائی گئی آمدنی رپورٹ کریں 
 مجھے یہاں کسے درج کرنا چاہیے؟

  اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں اور اگرچہ وہ اپنی آمدنی کرتے وقت، براہ کرم اپنے گھرانے میں ان تمام اراکین کو شامل کریں جو آپ کے ساتھ رہتے ہوں اور آمدنی اور اخراجات شیئر کرتے ہوں، اس سیکشن کو پر
 ۔وصول نہیں کرتے

  :شامل نہ کریں 
o  سے پرورش نہیں پاتے اور آپ کے گھرانے کی آمدنی میں شریک نہیں ہیں۔ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آپ کے گھر کی آمدنی 
o  میں درج درج ہیں۔ 1مرحلہ بچے اور طالب علم جو پہلے ہی 

۔ ا( گھرانے کے بالغ اراکین کے نام درج کریں
"گھرانے کے بالغ ارکان کے نام )پہال اور آخری(" 
خانے میں گھرانے کے ہر رکن کا نام پرنٹ کریں۔ 

میں درج شدہ کسی بھی گھرانے کے رکن  1 مرحلہ

میں مندرج  1مرحلہ اگر  کو یہاں مت درج کریں۔

حصہ اے  3مرحلہ کسی بچے کی آمدنی ہے، تو 

 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

درخواست پر "کام سے کمائی" والے خانے میں کام  ب( کام سے آمدنی کی اطالع دیں۔
رٹ کریں۔ یہ رقم عام طور پر مالزمت پر کام کرنے سے ہونے والی تمام آمدنی رپو

کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ آزاد پیشہ کاروبار یا فارم کے مالک ہیں، آپ 
 اپنی خالص آمدنی رپورٹ کریں گے۔

 

اس کام سے ہونے والی آمدنی کو خالص رقم کے طور پر  اگر میں آزاد پیشہ ہوں تو؟
ے چالنے کے اخراجات کو اس کی رپورٹ کریں۔ اس کا حساب آپ کے کاروبار ک

  مجموعی وصولیوں یا محصوالت سے تفریق کر کے کیا جاتا ہے۔

آمدنی  ج( عوامی امداد / بچوں کی امداد / گزارا االؤنس سے آمدنی کی اطالع دیں
جو درخواست پر "عوامی امداد/بچوں کی امداد/گزارا االؤنس" والے خانے میں 

امی امدادی وظائف جو چارٹ پر مندرج نہیں عوالگو ہوتی ہے کو رپورٹ کریں۔ 
اگر آمدنی بچے کی امداد یا گزارا االؤنس  ہیں کی نقد رقم کو رپورٹ مت کریں۔

سے حاصل ہوتی ہے، تو صرف عدالت کے حکم کے مطابق ادائیگیوں کی اصالع 
دیں۔ غیر رسمی لیکن باقاعدہ ادائیگیوں کو اگلے حصے میں "دیگر" آمدنی کے 

  ٹ کیا جانا چاہیے۔طور پر رپور

پ( پینشن / ریٹائرمنٹ / تمام دیگر آمدنیوں سے 
آمدنی جو درخواست پر آمدن رپورٹ کریں 

"پنشن/ریٹائرمنٹ/تمام دیگر آمدنیوں" والے خانے 
 میں الگو ہوتی ہے کو رپورٹ کریں۔

"گھرانے کے کل ارکان )بچوں اور  ج( گھرانے کا مجموعی سائز رپورٹ کریں۔

اور  1مرحلہ یں گھرانے کے کل ارکان کی تعداد درج کریں۔ یہ نمبر بڑے(" خانے م

درج گھرانے کے ارکان کی تعداد کے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ کے  3مرحلہ میں 

گھرانے کے ایسے ارکان ہیں جن کو آپ نے درخواست میں درج نہیں کیا تو واپس جا 
نا انتہائی ضروری ہے، کر ان کو شامل کریں۔ گھرانے کے تمام ارکان کو درج کر

کیونکہ آپ کے گھرانے کا سائز مفت اور تخفیف شدہ کھانوں کے لئے آپ کی اہلیت 
 ۔کو متاثر کرتا ہے

فراہم کردہ  چ( اپنے سوشل سیکورٹی نمبر کے آخری چار ہندسے فراہم کریں۔
جگہ میں گھرانے کے ایک بالغ رکن کو اپنے سوشل سیکورٹی نمبر کے آخری 

کرنے چاہیے۔ آپ وظائف کے لئے درخواست دینے کے اہل ہیں  چار ہندسے درج
اگرچہ آپ کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہ بھی ہو۔ اگر گھرانے کے کسی بالغ 
رکن کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہیں تو، اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں اور 

 # نہیں تو چیک کریں" والے خانے پر نشان لگائیں۔ SS"اگر کوئی 

 رابطہ کی معلومات اور بالغ کے دستخط  :4مرحلہ 
معلومات سچائی کے ساتھ اور مکمل طور پر رپورٹ کی گئی ہیں. اس تمام درخواستوں پر گھرانے کے ایک بالغ رکن کے دستخط ہونے چاہیے. درخواست پر دستخط کر کے، گھرانے کا وہ رکن عہد کرتا/کرتی ہے تمام 

 مہربانی یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ نے درخواست کی پچھلی طرف دیے گئے پرائیویسی اور شہری حقوق کے بیانات پڑھ لیے ہیں۔سیکشن کو مکمل کرنے سے پہلے، برائے 



 رابطہ کی معلومات اور بالغ کے دستخط  :4مرحلہ 
Aفراہم کردہ خانے میں اپنا موجودہ  ( اپنی رابطہ کی معلومات فراہم کریں۔

پتہ لکھیں اگر یہ معلومات دستیاب ہے۔ اگر آپ کا کوئی مستقل پتہ نہیں ہے، 
یہ آپ کے بچوں کو مفت یا کم قیمت کے اسکول کے کھانوں کے لئے نا تو 

اہل نہیں بناتا. ایک فون نمبر، ای میل ایڈریس، یا دونوں شیئر کرنا اختیاری 
ہے، لیکن اگر ہم آپ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے ہمیں 

 فوری طور پر آپ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے.

B اور دستخط کریں۔( اپنا نام پرنٹ کریں 

درخواست پر دستخط کرنے والے بالغ فرد 
کا نام پرنٹ کریں اور وہ شخص "بالغ کے 
 دستخط" والے خانے میں دستخط کرتا ہے۔ 

C آج کی تاریخ لکھیں۔ )

فراہم کردہ جگہ میں، خانے 
 میں آج کی تاریخ لکھیں۔   

Dدرخواست  ( بچوں کے نسلی اور قومی شناختیں شیئر کریں۔

ت پر، ہم آپ کو اپنے بچوں کی نسل اور قومیت کے بارے کی پش
میں معلومات شیئر کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ خانہ پر کرنا اختیاری 
ہے اور آپ کے بچوں کی مفت اور کم قیمت کے سکول کھانوں 

 کے لئے اہلیت کو متاثر نہیں کرتا۔

 



 سواالت والے جانے پوچھے اکثر میں بارے کے کھانوں کے اسکول قیمت کم اور مفت

 :سرپرست/ محترم والدین 

اسکول میں موجودگی کے ہر دن صحت افزاء کھانے پیش کرتا  Vernon Public Schools. بچوں کو سیکھنے کے لئے صحت افزاء کھانے کی ضرورت ہوتی ہے

اور دوپہر  [$]ناشتے کے لئے تخفیف شدہ قیمت  آپ کے بچے مفت یا کم قیمت کھانوں کے اہل ہو سکتے ہیں۔۔ [$]دوپہر کے کھانے کی قیمت; [$]ہے۔ ناشتہ قیمت 

ہے۔ اس پیکٹ میں مفت یا کم قیمت کھانے کے وظائف کے لئے ایک درخواست، اور تفصیلی ہدایات کا ایک سیٹ شامل ہے۔ ذیل میں کچھ   [$]کے کھانے کے لئے 

 عام سواالت اور جوابات ہیں جو آپ کو درخواست کے عمل میں مدد دینگے۔

 کون مفت یا کم قیمت کھانے حاصل کر سکتا ہے؟  .1

 [State SNAP], [the Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)]  یا[State TANF] 

 سے وظائف وصول کرنے والے گھرانے کے تمام بچے مفت کھانوں کے اہل ہیں۔

  لے پالک بچے جو کسی رضائی نگہداشت ایجنسی یا عدالت کی قانونی ذمہ داری کے تحت آتے ہوں مفت کھانوں کے اہل ہیں۔ 

  پروگرام میں شرکت کرنے والے بچے مفت کھانوں کے اہل ہیں۔اسکول کے ہیڈ سٹارٹ 

 وہ بچے جو بے گھر، تارک وطن یا بھگوڑا  ہونے کی تعریف پر پورا اترتے ہوں مفت کھانوں کے لئے اہل ہیں۔ 

 کردہ  لوں کے تعینبچے مفت یا کم قیمت پر کھانے وصول کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھرانے کی آمدنی وفاقی آمدنی کی اہلیت کے رہنماء اصو

حدود کے تحت آتی ہو۔ آپ کے بچے مفت یا کم قیمت پر کھانوں کے اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ کے گھرانے کی آمدنی اس چارٹ میں متعین کردہ 

 حدود میں یا اس سے کم ہو۔ 

 

 

کیا آپ کے گھرانے کے ارکان کے پاس مستقل پتہ نہیں مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ میرے بچے بے گھر، تارک وطن یا بھگوڑے کے تحت آتے ہیں؟  .2

ے ساتھ ؟ کیا آپ کہے؟ کیا آپ اکٹھے کسی پناہ گاہ، ہوٹل یا دوسری عارضی رہائش میں قیام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا خاندان موسمی بنیادوں پر منتقل ہوتا ہے

صلہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کے بچے ان وضاحتوں پر ایسے بچے رہتے ہیں جنہوں نے اپنا پہال خاندان یا گھرانے چھوڑنے کا فی

 Cynthia Zingler, Director of]پورا اترتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے بچے مفت کھانے حاصل کریں گے، تو براہ کرم 
Family, School and Community 860-896-4662, czingler@vernon-ct.gov ]سے رابطہ کریں۔  

اپنے گھرانے میں تمام طلباء و طالبات کے لئے مفت اور کم قیمت اسکول نہیں،   است بھرنے کی ضرورت ہے؟کیا مجھے ہر بچے کے لئے ایک درخو .3

منظور نہیں کر سکتے، اس وجہ سے تمام مطلوبہ معلومات دینا یقینی بنائیں۔  ہو ہم ایسی درخواست جو مکمل نہ کے کھانوں کی ایک درخواست استعمال کریں۔

کو   ct.gov-rdickinson@vernonRegina Dickinson at 30 Park Street, Vernon, CT 06066 or]مکمل شدہ درخواست 

 واپس ارسال کریں۔

ے کیا مجھے ایک درخواست دینی چاہیے اگر مجھے اس تدریسی سال میں ایک خط موصول ہوا ہو جس میں کہا گیا ہو کہ میرے بچے مفت کھانوں کے لئ .4

اگر آپ کے گھرانے کے بچوں میں سے کوئی اہلیت کے . ریںمنظور شدہ ہیں؟  نہیں، تاہم آپ کو جو خط مال ہے اسے احتیاط سے پڑھیں اور ہدایات پر عمل ک

 Regina Dickinson at 30 Park Street, Vernon, CT 06066 orنوٹیفیکیشن میں سے غائب ہیں تو فورا 
 ct.gov-rdickinson@vernon] پر رابطہ کریں۔ 

آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ کاغذی درخواست کے بجائے ایک آن الئن درخواست مکمل کریں ! سکتی ہوں؟ ہاں/کیا میں آن الئن درخواست دے سکتا .5

 ۔ آن الئناگر آپ ایسا کرنے کے قابل ہیں۔ آن الئن درخواست کے ویسے ہی لوازمات ہیں اور اس میں کاغذی درخواست کی طرح کی معلومات پوچھی گئی ہیں

ارے میں مزید جاننے کے درخواست کا عمل شروع کرنے یا اس کے ب

meal-reduced-menus/free-icesserv-https://www.vernonpublicschools.org/departments/food-لئے

 __________وفاقی اہلیت آمدنی چارٹ برائے تدریسی سال

 ہفتہ وار ماہانہ ساالنہ گھرانے کا سائز

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    :ہر اضافی فرد

mailto:rdickinson@vernon-ct.gov
mailto:rdickinson@vernon-ct.gov
https://www.vernonpublicschools.org/departments/food-services-menus/free-reduced-meal-application-information


.information-application ] مالحظہ کریں۔ اگر آپ کو آن الئن درخواست کے بارے میں سواالت پوچھنے ہیں تو[Regina Dickinson at 
ct.gov-rdickinson@vernon4682, or -896-30 Park Street, Vernon, CT 06066, 860] سے رابطہ کریں۔ 

چے کی درخواست صرف اس تدریسی آپ کے ب!  میرے بچے کی درخواست پچھلے سال منظور کی گئی تھی۔  کیا مجھے نئی بھرنے کی ضرورت ہے؟  ہاں .6

تک مستند تھی۔  آپ کو ایک نئی درخواست بھیجنی چاہیے جب تک کہ اسکول  [October 9, 2019]سال اور اس تدریسی سال کے پہلے چند دنوں کے لئے 

ے یا آپ کو ائآپ کو بتا نہیں دیتا کہ آپ کا بچہ نئے تدریسی سال کے لئے اہل ہے۔  اگر آپ نئی درخواست نہیں بھیجتے جو اسکول کی جانب سے منظور کی ج

 ہے، آپ سے کھانوں کے لئے پوری قیمت وصول کی جائے گی۔   مطلع نہیں کیا گیا کہ آپ کا بچہ مفت کھانوں کے لئے اہل

میں حصہ لینے والے گھرانے کے بچے مفت یا کم قیمت کے  WICہیں؟   سکتےکرتی ہوں۔  کیا میرے بچوں کو مفت کھانے مل /حاصل کرتا WICمیں  .7

 کھانوں کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔  براہ کرم ایک درخواست بھیجیں۔

ہاں۔ ہم آپ سے گھرانے کی آمدنی جو آپ نے رپورٹ کی ہے کا تحریری ثبوت بھی بھجنے کا کہہ علومات کی پڑتال کی جائے گی؟ کیا میری دی گئی م .8

  سکتے ہیں۔

جی ہاں، آپ تدریسی سال کے دوران کسی بھی وقت درخواست سکتی ہوں؟/پانی، کیا میں بعد میں درخواست دے سکتا/اگر میں اب اہل نہیں ہو پاتا .9

مثال کے طور پر، ایسے بچے جن کے والدین یا سرپرست بے روزگار ہو جاتے ہیں وہ مفت اور کم قیمت کے کھانوں کے لئے اہل ہو سکتے   ہیں۔دے سکتے 

 ہیں اگر گھرانے کی آمدن مقررہ آمدنی کی حد سے نیچے چلی جاتی ہے۔

آپ کو اسکول کے عہدیداروں سے بات کرنی چاہئے۔ آپ یا ہو گا؟اگر میں اپنی درخواست کے بارے میں اسکول کے فیصلے سے عدم اتفاق کروں تو ک .10

:[ Raymond B. Engle, Director of Business and Finance, 30 Park Street, Vernon, CT 06066, 860-896-
4659, rengle@vernon-ct.gov پر کال کر کے یا ان کو تحریر کر کے سماعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 

کے کھانوں کے لئے درخواست دینے  ہاں۔ مفت یا کم قیمتسکتی ہوں اگر میرے گھرانے کوئی شخص امریکی شہری نہ ہو؟/کیا میں درخواست دے سکتا .11

   کے لئے آپ، آپ کے بچوں، یا دیگر گھرانے کے اراکین کو امریکی شہری ہونا الزمی نہیں۔

 $وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ عام طور پر  عام طور پروہ رقم درج کریں جو اگر میری آمدنی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی تو کیا ہو گا؟ .12

کماتے ہیں۔  اگر  1000$ بنا سکے، تحریر کریں کہ آپ فی مہینہ  900$ ہر ماہ بناتے، لیکن پچھلے مہینے آپ سے کچھ کام چھوٹ گیا اور آپ صرف  1000

ے یا آپ چلی گئی ہت آپ کو عام طور پر اوور ٹائم ملتا ہے تو اس کو شامل کریں، لیکن اوور ٹائم کبھی کبھی ملتا ہے تو اسے شامل نہ کریں۔  اگر آپ کی مالزم

 کے اوقات یا اجرت میں کمی کی گئی ہے تو اپنی موجودہ آمدنی استعمال کریں۔

ول نہیں صاگر گھرانے کے ارکان کی رپورٹ کرنے کے لئے کوئی آمدنی نہیں تو کیا ہو گا؟ ہو سکتا ہے کہ گھرانے کے ارکان کو ایسی اقسام کی آمدنی و .13

لکھیں۔ تاہم، اگر  0آمدنی نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی ایسا ہو تو براہ کرم خانے میں  بھییں پوچھا ہے، یا ان کی کوئی ہوتی جس کے بارے میں ہم نے درخواست م

یونکہ یں کآمدنی کے کوئی خانے خالی چھوڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی صفر تصور کیا جائے گا۔ براہ کرم آمدنی کے خانوں کو خالی چھوڑتے وقت محتاط رہ

 ہے۔قصدا کیا کہ آپ نے ایسا  ہم فرض کریں گے

آپ کی بنیادی تنخواہ اور کیش بونسز کو آمدنی کے طور پر رپورٹ کیا جانا ہم فوج میں ہیں۔ کیا ہم اپنی آمدنی کو مختلف طریقے سے رپورٹ کریں؟ .14

کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ تاہم، اگر آپ  چاہیے۔ اگر آپ کو بیس سے باہر رہائش، خوراک یا کپڑوں کے لئے نقد االؤنسز ملتے ہیں تو ان کو بھی آمدنی

افی حربی اض کی رہائش ملٹری ہاؤسنگ نجکاری اقدام کا حصہ ہے تو، اپنے رہائش االؤنس کو آمدنی کے طور پر شامل نہ کریں۔ تعیناتی کے نتیجے میں کوئی

  ادائیگی بھی آمدنی سے خارج ہوتی ہے۔

گنجائش نہ ہو تو کیا ہو گا؟  گھرانے کے اضافی ارکان کا اندراج ایک علیحدہ کاغذ پر کریں اور اس کو  اگر میرے خاندان کے لئے درخواست پر کافی .15

سے رابطہ  [name, address, phone number, e-mail]درخواست کے ساتھ منسلک کر دیں۔ دوسری درخواست وصول کرنے کے لئے 

 کریں۔

 State]معلوم کرنے کے لئے کہ دوسرے پروگرام ہیں جن کے لئے ہم درخواست دے سکیں؟میرے خاندان کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی  .16

SNAP]  پر کال کریں۔ [1-1-2]یا دوسرے امدادی وظائف کے لئے کیسے درخواست دی جائے، اپنے مقامی دفتر امداد سے رابطہ کریں یا  

 پر کال کریں۔ [4682-896-860]اگر آپ کے اور سواالت ہیں یا آپکو مدد درکار ہے تو 

 مخلص، 

 Elizabeth Fisher, Food & Nutrition Services Director 

 

https://www.vernonpublicschools.org/departments/food-services-menus/free-reduced-meal-application-information
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