Tagalog

Paaralang Taon 2015-2016
Taunang Aplikasyon para sa Pagkain sa
Paaralan at Ibang Benepisyo

School Year 2014-2015
Annual Application for School Meals and Other Benefits
Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle
Ang mga mag-aaral na may karapatan sa libre o
pinababang halaga ng pagkain ay maaaring kumain ng
agahan at tanghalian ng WALANG BAYAD.
Paki kumpleto ang aplikasyon sa susunod na pahina upang malaman kung ang
inyong sambahayan ay may karapatan.

Ang inyo bang pamilya ay tumatanggap sa DSHS ng: BASIC FOOD, TANF, o
FDPIR? Kung oo, dapat awtomatikong may karapatan ka sa libreng mga pagkain
ng paaralan, subalit, ang inyong pahintulot na ibahagi ang impormasyong ito sa
ibang Opisyal ng Paaralan ng Seattle ay kinakailangan; tingnan sa ibaba...
Maaari kang magkaroon ng karapatan sa diskwento sa ibang mga benepisypo!
Kung magkakaroon ka ng karapatan sa libre o pinababang halaga ng pagkain, maaari ka din sa karagdagang mga benepisyo.
na libre o sa pinababang halaga.

Paki pili sa pamamagitan ng pagtsek ng kahon at pirmahan sa ibaba upang pahintulutan kaming ibahagi
ang inyong katayuan na may karapatan sa ibang mga opisyal ng paaralan.

Lahat na mga Mag-aaral
Mga Bayad sa mga Pagdiriwang
Mga Lakbay Aral
Mga Programa at Kamping sa Tag-init
Libre o mababang halaga ng seguro sa
kalusugan
Libre o mababang halaga ng benepisyo sa
ngipin at mata

Mag-aaral sa Middle at Mataas na Paaralan
Pagsusulit sa Advanced Placement
Iskolarsip sa College Bound
Mga Aklat ng Running Start
Mga Bayad sa Palakasan
Mga Bayad sa Associated Student Body (ASB)
Pagsusulit sa Pagpasok sa
Kolehiyo(PSAT/SAT/ACT)
Mga Bayad sa Aplikasyon sa Kolehiyo

Kindergarten
Mga bayad sa buong araw na programa ng
kindergarten

Lagda ng magulang o legal na tagapag-alaga
Ilimbag ang pangalan ng (mga) mag-aaral

Araw na nilagdaan

Tagalog
Tsekan dito kung kayo ay nakatanggap
na ng benepisyo ng pagkain .
2015–16
noong isang taon.

MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN NG SEATTLE
Taunang APLIKASYON NG SAMBAHAYAN PARA SA LIBRE AT PINABABANG PRESYO NG MGA PAGKAIN

Kumpletuhin, lagdaan at ibalik ang aplikasyong ito sa silid kainan ng paaralan ng inyong anak o direktang ipadala sa: Nutrition Services – MS 32-372; PO Box 34165; Seattle, WA 98124
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Pangalan ng LAHAT ng ibang miyembro ng
sambahayan
(huwag isama ang mga pangalan ng magaaral na nakalista sa itaas)

Lingguhan

Ilista ang mga pangalan ng lahat ng ibang miyembro ng sambahayan- Isulat ang kita (sa dolyar) at TSEKAN kung gaano kadalas ito tinatanggap. Kung sinuman sa miyembro ng sambahayan ang hindi kumikita 0 ang
isulat. Kung 0 ang isinulat o iniwang blanko ang seksiyon ng kita, ipinapangako ninyo ay ang numero ng kaso para sa ibang miyembro ns sambahayan, lumakdaw sa
Seksiyon 4. Subali’t, kung ang numero ng kaso ay para lamang sa (mga) anak-anakan, magpatuloy kayo sa Seksyon 3.

Anak-anakan

2.

Tumatanggap ba ang mag-aaral ng Basic Food, TANF,
oFDPIR? Kung OO, kailangang ilista ang numero ng kaso at
tsekan ang nararapat na kahon.
Basic Food
TANF
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Ilista ang lahat ng mga mag-aaral na nakatira sa inyo na pumapasok sa.paaralan. Kung ang mag-aaral ay batang anak-anakan, ipakita sa paglalagay ng “x sa nararapat na kahon. Isama ang anumang personal na kita na tinanggap
ng mag-aaral at gumawa ng “x”sa tamang kahon kung gaano kadalas ito tinatanggap. Kung nakasulat ka ng numero ng kaso ng sinuman sa inyong anak, pumunta sa Bahaging 4. Subali’t kung Ang numero ng kaso lamang sa batang
anak-anakan ang inyong isinulat at gustong umaplay para sa lahat ng mag-aaral sa sambahayan, kailangan mong magpatuloy sa Seksyon 2.
Kung ang batang inyong inaaplay ay walang tirahan, (Mckinney-Vento), 0 dayuhan, tsekin ang nararapat na kahon
Walang tirahan
Dayuhan
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ng Basic Food, TANF, o
FDPIR? Kung OO, kailangan
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3.
4.

Kabubuang Miyembro ng Sambahayan(isama ang lahat ng taong nakatira sa inyong sambahayan):
Lagda at Numero ng social Security – Pinatutunayan (pinapangako) ko na ang lahat ng impormasyon na nasa aplikasyong ito ay totoo at ang lahat ng kita ay nakaulat. Nauunawaan ko na makakakuha ang paaralan ng mga pondong
Pederal batay sa impormasyong aking ibinigay. Nauunawaan ko na maaaring berepikahin (tsekin) ang impormasyon. Nauunawaan ko na kapag sinadya kong magbigay ng maling impormasyon, maaring mawalan ng benepisyo sa
pagkain ang aking mga anak, at maaari akong maparusahan. Nauunawaan ko na ang pagkakaroon ng karapatan ng aking anak ay maaring ibahagi ayon sa pahintulot ng batas.

Nakalimbag na Pangalan ng Matandang Miyembro ng Kasambahay

Huling 4 na numero ng social security:
O, kung wala kayong numero ng social security, tsekan ang kahon:

__________
Direksiyon ng Koreo

Lagda ng Matandang Miyembro ng Kasambahay

__________________
Lungsod at Sipkod

____________
Kalye ng Tirahan

_______________
Telepono sa Bahay

PINAGMULANG LAHI AT ETNIKONG PAGKAKAKILANLAN (HINDI SAPILITAN)
Markahan ang isa o higit pang pinagmulang lahi:
Asyano
Puti

_______________________
Telepono sa Trabaho/Cell

Katutubong Amerikano o Katutubo ng Alaska
Katutubong Hawayano o Ibang Taga-isla sa Pasipiko

Petsa

Email Address

Markahan ang etnikong pagkakakilanalan:
Hispaniko o Latino
Hindi Hispaniko o Latino
Itim, o Afrikano Amerikano

Iba pa

2015-2016
Sulat sa mga Sambahayan
Pambansang Programa ng Paaralan sa Tanghalian/ Programa ng Paaralan sa Almusal
Mahal na magulang/Tagapag-alaga:
Ang sulat na ito ay magsasabi kung paano ang inyong mga anak ay maaring makakuha ng libre o pinababang halaga ng pagkain, pati na impormasyon sa ibang mga benepisyo.
Ang halaga ng pagkain ng paaralan ay ipinakikita sa ibaba.
Ang agahan at tanghalian ay ihahain ng walang bayad sa mga bata na naging marapat sa libre o pinababang halaga ng mga pagkain. Lahat ng ibang mag-aaral ay sisingilin
ng halagang ipinakikita sa ibaba.
Antas ng Grado

REGULAR
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SINO ANG DAPAT SUMULAT SA APLIKASYON?
Sulatan ang aplikasyon kung:
•
Ang kabuuang sambahayang kita ay PAREHO o MABABA kesa sa halaga na nasa tsart
•
Tumatanggap kayo ng Basic Food, kasali sa Programa ng Pamamahagi ng Pagkain sa Indian Reservations (FDPIR), o tumatanggap ng Pansamantalang Tulong
Para sa Mahirap na mga Pamilya (TANF) para sa iyong mga anak
•
Umaaplay ka para sa batang anak-anakan,nasa sa legal na pangangalaga ng isang ahensiya ng poster o korte.
Ibigay ang aplikasyon sa silid-kainan ng paaralan, ibalik sa nakalakip na sobre o ipadala sa serbisyo sa Nutrisyon –MS32-372; PO Box 34165 Seattle, WA 98124. Siguruhin na
magbigay ng ISA LAMANG aplikasyon bawa’t sambahayan. Pasasabihan namin kayo kung ang aplikasyon ay inaprubahan o tinanggihan. Kung sinuman sa mga bata na iyong
inaaplay ay walang tirahan, (Mckinney-Vento), o dayuhan, tsekin ang nararapat na kahon.

ANO ANG MAIBIBILANG NA KITA? SINO ANG MAITUTURING NA MIYEMBRO NG AKING SAMBAHAYAN?
Tingnan ang tsart ng kita sa ibaba. Hanapin ang laki ng inyong sambahayan.Hanapin ang kabuuang kita ng sambahayan. Kung ang miyembro sa
sambahayan ay binabayaran sa iba’t ibang araw sa isang buwan at hindi mo sigurado kung ang iyong sambahayan ay may karapatan, sumulat ng
aplikasyon at titiyakin namin ang inyong karapatan batay sa kita para sa inyo. Ang impormasyon na inyong ibibigay ay gagamitn upang tiyakin ang
karapatan ng inyong anak para sa libre o pinababang halaga ng mga pagkain.
Ang mga batang anak-anakan ay may karapatan sa libreng mga pagkain kahit anuman ang ang personal na kita. Kung mayroon kayong mga katanungan
tungkol sa pag-aaplay sa mga benepisyo sa pagkain para sa mga batang anak-anakan, makipag-alam sa amin sa
(206) 252-0675.

Laki ng
Sambahayan
1
2
3
4
5
6
7
8
Sa bawa’t
Karagdagang
miyembro
idagdag:

TSART NG KITA
EPEKTIBO MULA
Hulyo 1, 2015 hanggang Hunyo 30, 2016
Dalawang KadaTaunan
Buwanan
Beses
Dalawang
Buwan
Linggo
Lingguhan
$21,775
$1,815
$ 908
$ 838
$ 419
29,471
2,456
1,228
1,134
567
37,167
3,098
1,549
1,430
715
44,863
3,739
1,870
1,726
863
52,559
4,380
2,190
2,022
1,011
60,255
5,022
2,511
2,318
1,159
67,951
5,663
2,832
2,614
1,307
75,647
6,304
3,152
2,910
1,455

+7,696

+642

+321

+296

KASAMBAHAY ay pinakakahulugan na lahat ng tao, kasama ang mga magulang,
mga bata, mga lolo/lola, at lahat ng tao na may relasyon o walang relasyon na nakatira
sa inyong bahay at nakikibahagi sa mga gastos sa pagtira. Kung nag-aaplay para sa
kasambahay na may batang anak-anakan, maaari mong isama ang batang anakanakan sa kabuuang laki ng sambahayan.
SAMBAHAYANG KITA ay ipinapalagay na tinanggap na kita ng bawa’t miyembro ng
sambahayan bago mga buwis. Ito’y kinabibilangan ng suweldo, social security,
pensiyon, tulong sa pagkawala ngtrabaho, tulong ng gobyerno, suporta sa bata,
sustento, at anumang ibang perang kita. Kung isinasama ang batang anak-anakan sa
sambahayan, kailangan mo din isama ang personal na kita ng batang anak-anakan.
Huwag isulat ang mga bayad sa anak-anakan bilang kita.

+148

ANO ANG DAPAT NA NASA APLIKASYON?
A.Para sa sambahayan na hindi nakakakuha ng anumang tulong:
• Pangalan ng mag-aaral
• Mga pangalan ng lahat ng miyembro ng sambahayan
• Kita batay sa pinanggalingan ng lahat ng miyembro ng sambahayan
• Lagda ng matandang miyembro ng kasambahay
• Huling 4 na numero ng social security ng matandang miyembro nang
kasambahay na pumirma ng aplikasyon, (o itsek ang “ wala akong
numero ng social security” na kahon kung ang matanda na pumirma
ay walang numero ng social security.
Kumpletuhin ang Bahaging 1,2, 3, at 4. Ang Bahaging 5 ay
opsiyonal.

B.Para sa sambahayan na may (mga) anak-anakan lamang:
• Lagda ng mag-aaral
• Lagda ng matandang miyembro ng sambahayan
Kumpletuhin ang Bahaging 1 at 4.
Ang mga Bahaging 5 ay opsiyonal. Maari mo din ipadala sa paaralan ang kopya ng
dokumento ng korte na nagpapakita na ang (mga) batang anak-anakan ay ibinigay sa iyo
imbes na sumulat ng pormularyo ng aplikasyon.
C.Para sa sambahayan na may (mga) batang anak-anakan lamang at ibang mga bata;
Mag-aplay bilang sambahayan at isama ang mga batang anak-anakan. Sundin ang
direksiyon para sa “”A”. Ang mga kasambahay na hindi nakakakuha ng tulong at isama ang
personal na perang gamit ng batang anak-anakan.
D.Para sa pamilya na kumukuha ng Basic Food/TANF/ANF/FDPIR:
• Ilista ang lahat ng pangalan ng mag-aaral at numero ng kaso kung saan dapat.
• Kung ang mag-aaral ay hindi siyang may numero ng kaso, isulat ang pangalan ng
sambahayn at kanilang numero ng kaso.
• Lagda ng matandang miyembro ng kasambahay
Kumpletuhin ang Bahaging 1 at 4. Ang Bahaging 5 ay opsiyonal.
.

PAANO KUNG HINDI AKO TUMATANGGAP NG DOLYAR PARA SA BASIC FOOD (PANGUNAHING PAGKAIN)
Kung kayo ay naaprubahan para sa Basic Food pero hindi naman aktwal na tumatanggap ng dolyar para sa Basic Food, kayo ay dapat mag-aplay para sa benepisyo sa libre at
pinababang halaga ng pagkain sa pamamagitan ng pagsulat ng aplikasyon sa pagkain at pagbabalik nito sa paaralan ng inyong anak.
AWTOMATIKO BANG MAGKAKAROON NG KARAPATAN ANG AKING MGA ANAK KUNG MAYROON SILANG NUMERO NG KASO?
Oo, Ang mga bata sa TANF o Basic Food ay maaaring makakuha ng libreng pagkain na hindi kakailanganin ng sambahayan na magkumpleto ng aplikasyon. Ang mga
batang ito ay natukoy ng paaralan gamit ang isang prosesong pagpapareho ng mga datos. Ang listahan ng pagpaparehong ito ay ibibigay naman sa mga nagtatrabaho na taga
serbisyo ng pagkain sa paaralan ng inyong anak. Ang mga mag-aaral na nasa listahang ito ay makakakuha ng libreng mga pagkain kung ang kanilang mga paaralan ay
mayroong programa na libre at pinababang halaga ng agahan at/o tanghalian (hindi lahat ng paaralan ay mayroon). . Makipag-alam sa amin agad kung inaakala ninyo na ang
mga anak ninyo ay dapat tumatanggap ng libreng pagkain at hindi naman.
Kung hindi ninyo gusto na lumahok ang inyong anak sa mga programa ng libreng pagkain na ginagamit ang ganitong pamamaraan, pakisabihan ang paaralan.
KUNG SINUMAN SA AMING KASAMBAHAY AY MAYROONG NUMERO NG KASO, ANG LAHAT BA NG MGA BATA AY MAGKAKAROON NG
KARAPATAN SA LIBRENG PAGKAIN?
Oo, Kung sinuman sa sambahayan ay mayroong numero ng kaso, maliban sa isang mag-aaral o isang batang anak-anakan, kailangan ninyong sulatan ang isang aplikasyon at
ipadala ito sa paaralan ng inyong anak. Makipag-alam sa amin agad kung inaakala ninyo na ang ibang bata sa inyong sambahayan ay dapat tumatanggap ng libreng pagkain
at hindi naman.
PANGUNAHING PAGKAIN - MAAARI BA AKONG MAGING KUWALIPIKADO PARA SA TULONG SA PAGBILI NG PAGKAIN?
Ang Basic Food ay ang programa ng estado na food stamps. Nakatutulong ito sa sambahayan na madugtungan ang pangangailangan sa pagbibigay ng buwanang benepisyo
para bumili ng pagkain. Ang Pagkuha ng Basic Food ay madali! Maaari kayong umaplay mismo sa lokal na DSHS Community Service Office (Tanggapan ng Serbisyo sa
Pamayanan), sa pamamagitan ng koreo, o online. Mayroon ding iba pang mga benepisyo. Maaari ninyong matutuhan ang tungkol sa Basic Food sa pagtawag sa 1-877-5012233 o paglog on sa:http://www.foodhelp.wa.gov/basicfood.htmhttp://www.foodhelp.wa.gov/basicfood.htm
NASA MILITAR KAMI. IUULAT BA NAMIN NG IBA ANG AMING KITA?
Ang inyong pangunahing kita at mga bonus ay kailangang iulat bilang kita, kung mayroon kayong tinatanggap na perang sustento para sa pabahay sa labas ng kampo, pagkain, o
damit o tunatanggap ng pambayad sa Family Subsistence Supplemental Allowance, kailangan ding iulat ito bilang kita. Subali’t, kung ang iyong pabahay ay bahagi ng Military
Housing Privatization Initiative, huwag mong isama ang iyong housing allowance bilang kita. Anumang karagdagang bayad sa paglaban na galling sa pagkadetino ay hindi
kabilang sa kita.
ANG APLIKASYON NG AKING ANAK AY NAAPRUBAHAN NG NAKARAANG TAON KAILANGAN KO PA BANG GUMAWA NG BAGO?
Oo, Ang aplikasyon ng inyong anak ay para lamang sa paaralang taong iyon at para sa unang ilang araw mga araw ng paaralang taong ito. Kailangang mong magpadala ng
bagong aplikasyon maliban kung sinabihan ka ng paaralan na ang inyong anak ay may karapatannpara sa bagong paaralang ito. .
PAANO KUNG ANG ILANG MGA MIYEMBRO NG SAMBAHAYAN AY WALANG KITA UPANG IULAT?
Ang mga miyembro ng sambahayan ay maaaring hindi tumatanggap ng ilang uri ng kita na sinasabi naming naiulat sa palikasyon , o walang anumang kinikita. Kailanma’t
nangyari ito, paki sulat ang 0 sa puwang . Gayunman, kung anumang puwang para sa kita ay naiwang bakante o blanko, ang mga iyon ay ibibilang din bilang sero. Magingat lamang kung iiwang blanko ang puwang sa kita, sapagka’t nangangaulugan sa main na kinusa ninyong gawin ito.

SSEGURIDAD SA KALUSUGAN
Upang magtanong o mag-aplay para sa pagsama sa seguro sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga bata sa inyong pamilya, paki bisita ang http://www.wahealthplanfinder.org o
maaaring tawagan ang Washington Health Plan Finder sa 1-855-923-4633.
PAANO KUNG KAILANGAN NG AKING ANAK ANG ESPESYAL NA MGA PAGKAIN?
Ang lahat ng mga pagkaing ibinibigay ay tumutugon sa pederal na mga alintuntunin sa pagkain. Ang mga mag-aaral na natukoy na baldado ng kanilang doktor ay maaring
ibang mga pagkain ang kailangan. Ang mga pamalit na pagkaing ito ay ibibigay ng walang karagdagang gastos kung ang doktor ng inyong anak ay gumawa ng
kinakailangang papeles. Kung kailangan ng inyong anak ang tulong na ito, makipag-alam sa amin.
KATIBAYAN NG KARAPATAN
Ang impormasyon na inyong ibinigay ay maaaring maberipika kahit anong oras. Maaari kayong hingan ng karagdagang impormasyon upang patunayan na ang inyong anak
ay may karapatang tumanggap ng libre at pinababang halaga ng mga pagkain.
MAKATWIRANG PAGDINIG
Kung hindi kayo sumasang-ayon sa desisyon sa aplikasyon ng inyong anak o sa proseso na ginamit upang patunayan ang karapatan dahil sa kita, maaari mong kausapin si
Teresa Fields____________, ang makatarungang opisyal sa pagdinig. Mayroon kang karapatan sa makatarungang pagdinig na maaring maihanda sa pagtawag sa
paaralan/paaralang distrito sa numerong ito (206) 252-0675.
PAG-AAPLAY MULI
Maaari kayong umaplay sa mga benepisyo kahit anong araw sa loob ng aralang taon. Kung magkakaroon kayo ng pagbaba ng sambahayang kita, pagtaas ng laki ng
sambahayan, o nawalan ng trabaho, o tumanggap ng Basic Food, TANF, o FDPIR, maaari kayong magkaroon ng karapatan sa mga benepisyo at maaring sumulat ng
aplikasyon sa oras na iyon.
WALANG DISKRIMINASYON
Ang Departamento ng Agrikultura ng U. S. (USDA) ay nagbabawal ng diskriminasyon laban sa kanilang mamimili, mangagagawa, at mga nag-aaplay para magtrabaho batay sa lahi,
kulay, pinanggalingang bansa, edad, kapansanan, kasarian, pagkilala sa kasarian, relihiyon, paghihiganti, at, kung saan marapat, pampulitikang paniniwala, katayuan sa pag-aasawa,
katayuan sa pagka magulang, oryentasyon sa sekswal, o kung ang lahat o bahagi ng kita ng isang indibidwal ay galing mula sa anumang programang tulong sa pampubliko , o
protogenetic na impormasyon sa trabaho o sa anumang programa o aktibidad na pinangangasiwaan o pinopondohan ng Departamento. (Hindi lahat ng ipinagbabawal na batayan ay
natutungkol sa lahat ng programa at /o aktibidad sa trabaho). Kung gusto ninyong maghain ng reklamo ng diskriminasyon sa programang Civil Rights, kumpletuhin ang USDA Program
Discrimination Complaint na pormularyo, matatagpuan sa online sa http://www.ascr.usda.gov/complaint filing cust,html, o sa anumang tanggapan ng USDA, o tumawag sa (866)6329992 para humingi ng pormularyo. Maaari din kayong sumulat na naglalaman ng lahat ng impormasyon na hinihingi sa pormularyo.Ipadala ang inyong kumpletong pormularyo ng
reklamo o sulat sa amin sa koreo sa U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, fax sa
(202)690-7442 o email sa program.intake@usda.gov. Ang mga indibidwal na bingi, mahina ang pang-dinig, o mayroong kapansanan sa pagsasalita ay maaaring makipag-ugnayan sa
USDA sa, pamamagitan ng Federal Relay Service sa (800) 877-8339 o (800) 845-6136 Spanish).
Ang USDA ay isang nagbibigay ng pantay na pagkakataon at nagbibigay ng trabaho.

