Більше, ніж харчування
Фінансування школи
Збільшене фінансування
шкільних об’єктів,
щоб забезпечити
учням підтримку, якої
вони потребують

Є дуже багато переваг від заповнення заяви
на харчування, ознайомтеся з ними!
Проїзні на автобус
Знижка на проїзні для
автобусів (наземного
метро)

Шкільні обіди

Доступ в Інтернет

Знижка на здорове
й смачне шкільне
харчування

Знижка на домашні
витрати на Інтернет

Збори за заяви
в коледж

Знижка на збори, пов’язані
зі вступом до коледжу

Збори за тестування
SAT, ACT, AP
Знижки на збори за
підготовчі вступні тести

Варіант 1: Заповніть заяву

Подача заяви
може допомогти
вашій школі,
навіть якщо ви
не користуєтеся
програмою
харчування.

Відвідайте сайт http://www.sanjuan.edu/mealapp щоб подати заяву через Інтернет.
Вам потрібно заповнити лише одну заяву для всієї сім’ї. Паперову копію заяви можна
отримати в адміністрації школи або в кафетерії.
Заповнення заяви на харчування гарантує, що ваша школа отримає доступне
фінансування, навіть якщо ви не відповідаєте вимогам для участі в програмі.

Варіант 2: Відмова
SІдентифікаційний
номер учня

Дата
народження

Підпис батьків або опікунів

Ні, дякую.

Я прочитав (-ла) і розумію потенційні переваги, але маю зараз відмовитися.

Ім’я

Прізвище

Дата

Клас

Школа

Часті запитання
Як програма безкоштовного харчування (знижок на харчування) впливає на
фінансування школи?
На кожного учня, чия сім’я має певний дохід, або який вивчає англійську мову чи живе в прийомній
сім’ї, виділяють на 20% більше коштів. У районах, де щонайменше 55% учнів є такими, що
належать до цих категорій, школам виділяють ще більше коштів. В об’єднаному окрузі міста СанХуан додаткові гроші виділяють конкретним школам, щоб збільшити або поліпшити послуги для
таких учнів. Заповнення заяви на харчування гарантує, що ваша школа отримає всі доступні кошти.
Чи потрібно заповнювати заяву для кожної дитини?
Ні, ви можете заповнити одну форму для кількох дітей з одного домогосподарства.
Хто знатиме, що наша сім’я подала заяву?
Наша система є конфіденційною. Навіть якщо ваша дитина має право і вирішує обідати в їдальні,
процес сніданку й обіду буде таким же, як і для учня, який оплачує повну вартість.
Чи потрібно мені заповнювати заяву, якщо я маю право на інші пільги?
Ні. Якщо ви зараз отримуєте продовольчі талони, пільги за програмами CalWORKS, KinGAP або
FDPIR, і ваша інформація не змінилася, ваша дитина автоматично відповідає критеріям для цієї
програми.
Як право на безкоштовне (пільгове) харчування може допомогти зі зборами на SAT або
зборами за заяву в коледж?
Кожен учень 11-го і 12-го класів, який має право брати участь у програмі безкоштовного (пільгового)
харчування, має право на скасування зборів SAT. Кожен учень, який відповідає критеріям на
підставі доходу сім’ї, який користується скасуванням збору за SAT, може вибрати чотири з більш ніж
2000 коледжів, що беруть участь у програмі, і безкоштовно подати в них заяву.
Чи можу я заповнити заяву через Інтернет?
Так, зайдіть на сайт www.sanjuan.edu/mealapp і натисніть на посилання на онлайн-заяву в Інтернеті.
Чи потрібно мені вказувати номер соціального страхування?
Ви маєте вказати останні чотири (4) цифри свого номера соціального страхування АБО поставити
позначку біля поля «Немає номера соціального страхування», якщо у вас його немає.
Якщо моя дитина має право на безкоштовне (пільгове) харчування, як це пов’язано з
витратами на проїзний на автобус?
Учні із сімей з певним доходом у віці від 5 до 18 років, які навчаються в загальноосвітній школі,
мають право на пільгові місячні квитки RT Monthly Stickers. Один із батьків (опікунів) може заповнити
заяву на отримання пільгового квитка RT в Інтернеті за адресою www.sanjuan.edu/rtoutlet або
отримати форму заяви за адресою San Juan Central, 3700 Garfield Ave, Carmichael, CA 95608.
Як доступ в Інтернет пов’язаний з програмою безкоштовного (пільгового) харчування?
Компанії Comcast і AT&T пропонують сім’ям, які мають право на участь у програмі харчування,
пільгові інтернет-послуги. Детальну інформацію можна отримати на сайтах
www.internetessentials.com або www.att.com/accessapply.
Чому від деяких шкіл не потрібують подавати заяви на харчування або відмовлятися від
участі в програмі?
Залежно від складу учнів деякі школи автоматично отримують право на надання безкоштовного і
пільгового харчування всім учням без подачі заявок. Сім’ї з цих шкіл мають заповнити форму про
шкільне фінансування, якщо їхня дитина автоматично не відповідає критеріям для участі в програмі
харчування.

Більше, ніж харчування
www.sanjuan.edu/morethanameal

