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เรยีนบดิามารดา/ผูป้กครอง: 
เด็กจําเป็นจะตอ้งไดรั้บอาหารทีด่เีพือ่สขุภาพของเขา โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุมอีาหารเพือ่สขุภาพทีด่ใีนโรงเรยีนทกุวัน 
บตุรหลานของคณุอาจมคีณุสมบัตไิดรั้บอาหารฟรหีรอืคา่อาหารลดราคา   

๑. ฉันจําเป็นตอ้งกรอกใบสมัครสําหรับเด็กแต่ละคนหรือไม่?  ไม ่
คณุสามารถใชใ้บสมัครรับอาหารโรงเรยีนฟรแีละลดราคาหนึง่ใบเทา่นัน้สําหรับนักเรยีนในครัวเรอืนของคณุทกุคน 
เราไมส่ามารถอนุมัตใิบสมัครทีไ่มส่มบรูณ์ กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดก้รอกขอ้มลูทีจํ่าเป็นทัง้หมดแลว้ 
คนืใบสมัครทีโ่รงเรยีนใดโรงเรยีนหนึง่ทีบ่ตุรหลานของคณุ 

๒. ใครสามารถรับอาหารฟรไีดบ้า้ง? เด็กทกุคนในครัวเรอืนทีไ่ดรั้บประโยชนจ์าก Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP), Food Distribution Program on Indian Reservations หรอื Temporary Assistance for 
Needy Families (TANF) ของรัฐสามารถรับอาหารฟรโีดยไมต่อ้งคํานงึถงึรายไดข้องคณุ 
นอกจากนีบ้ตุรหลานของคณุจะไดรั้บอาหารฟรหีากรายไดร้วมของครัวเรอืนของคณุอยูภ่ายใตข้ดีกําหนดของหลักเกณฑร์า
ยไดท้ีม่คีณุสมบัตขิองรัฐ 

๓. เด็กทีถ่กูอปุถัมภส์ามารถรับอาหารฟรไีดห้รอืไม?่  ใช ่
เด็กทีถ่กูอปุถัมภท์ีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบตามกฎหมายของหน่วยงานดแูลสง่เสรมิหรอืศาลมสีทิธิไ์ดรั้บอาหารฟร ี 
เด็กทีถ่กูอปุถัมภใ์นครัวเรอืนใดๆก็ตามนัน้ก็จะไดรั้บอาหารฟรโีดยไมต่อ้งคํานงึถงึรายไดข้องครอบครัวนัน้ๆ  
 

๔. เด็กไรท้ีอ่ยู่อาศัย หนีออกจากบา้นและเป็นผูอ้พยพถิน่ฐานจะสามารถรับอาหารฟรไีดห้รอืไม่ ใช ่
เด็กทีไ่รท้ีอ่ยูอ่าศัยตามคํานยิามของการไรท้ีอ่ยูอ่าศยั หนอีอกจากบา้น 
หรอืเป็นผูอ้พยพถิน่ฐานมคีณุสมบตัจิะไดรั้บอาหารฟร ี หากคณุไมไ่ดถ้กูแจง้วา่บตุรหลานของคณุสามารถไดรั้บอาหารฟร ี
กรณุาโทรหรอือเีมลม์าทีโ่รงเรยีนของบตุรหลานของคณุ เพือ่จะไดรู้ว้า่พวกเขามคีณุสมบตัหิรอืไม ่  

๕. ใครบา้งสามารถทีจ่ะไดรั้บอาหารลดราคา?  บตุรหลานของคณุจะไดรั้บคา่อาหารราคาตํา่ 
หากรายไดข้องครัวเรอืนของคณุอยูภ่ายใตข้ดีกําหนดของหลกัเกณฑร์ายไดท้ีม่คีณุสมบตัขิองรัฐ ทีแ่สดงในใบสมัครนี ้   

๖. ฉันควรกรอกใบสมัครนีห้รอืไม ่หากฉันไดรั้บจดหมายจากโรงเรยีนแหง่นีบ้อกวา่บตุรหลานของฉันสามารถรับอาหารฟร ี 
โปรดอา่นจดหมายทีค่ณุไดรั้บและปฏบิตัติามคําแนะนําอยา่งระมัดระวัง  
โทรหาทางโรงเรยีนของบตุรหลานของคณุหากคณุมคํีาถามใดๆ    

๗. ใบสมัครของบตุรหลานของฉันไดรั้บการอนุมัตเิมือ่ปีทีแ่ลว้  ฉันจําเป็นตอ้งกรอกใบสมัครอกีใบหรอืไม?่  ใช ่ 
ใบสมัครของบตุรหลานของคณุใชไ้ดสํ้าหรับปีการศกึษานัน้ๆและในเวลาอกีสองสามวันแรกของปีการศกึษานีถั้ดไปเทา่นัน้  
คณุจะตอ้งสง่ใบสมัครใหมน่อกจากทางโรงเรยีนไดบ้อกใหค้ณุทราบวา่บตุรของคณุมสีทิธเิดมิในปีการศกึษาใหม ่  

๘. ฉันได ้WIC บตุรหลานของฉันสามารถรับอาหารฟรไีดห้รอืไม?่  เด็กในครัวเรอืนทีเ่ขา้รว่มใน WIC 
อาจมคีณุสมบตัไิดรั้บอาหารฟรหีรอืลดราคา กรณุากรอกใบสมัคร 

๙. ขอ้มูลทีฉั่นใหจ้ะถูกตรวจสอบหรือไม่ ใช ่และเราอาจจะขอใหค้ณุสง่หลกัฐานมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๑๐. ถา้ฉันไม่มคีุณสมบัตใินตอนนี้ ฉันจะสมัครภายหลังไดห้รือไม่ ได ้คณุสามารถสมัครเมือ่ใดก็ไดต้ลอดปีการศกึษานี ้ 
ตวัอยา่งเชน่ เด็กทีม่พีอ่แมห่รอืผูป้กครองทีก่ลายเป็นผูว้า่งงานอาจจะมสีทิธไิดอ้าหารฟรหีรอืลดราคา 
หากรายไดข้องครัวเรอืนไดล้ดลงและอยูตํ่า่กวา่ขดีจํากดัของรายได ้   
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๑๑. หากฉันไม่เห็นดว้ยกับการตัดสนิใจของโรงเรยีนเกีย่วกับการสมัครของฉัน ฉันควรจะทําเชน่ไร 
คณุควรพดูคยุกบัเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีน นอกจากนีค้ณุยังอาจขอใหม้กีารขึน้ศาลเพือ่ใหม้กีารทบทวนการตดัสนิใจ 

๑๒. ฉันจะสมัครไดห้รอืไม่หากสมาชกิในครอบครัวของฉันไม่ไดถ้อืสัญชาตอิเมรกิัน? ใช ่คณุหรอืบตุรหลานของคณุ  
ไมจํ่าเป็นจะตอ้งเป็นชาวอเมรกินัในการทีจ่ะมคีณุสมบตัรัิบอาหารฟรหีรอืลดราคา   

๑๓. ใครบา้งทีฉั่นควรจะรวมใหเ้ป็นสมาชกิในครัวเรือนของฉัน คณุจะตอ้งรวมทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นครัวเรอืนของคณุ 
ไมว่า่จะเกีย่วขอ้งกนักบัคณุหรอืไม ่(เชน่ปู่ ยา่ตายาย ญาตหิรอืเพือ่น) 
ตราบใดทีพ่วกเขามสีว่นรว่มในรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืนของคณุ 
คณุจะตอ้งรวมตวัเองและเด็กทกุคนทีอ่าศยัอยูก่บัคณุ ถา้คณุอยูร่ว่มกบัผูอ้ ืน่ๆ ทีเ่ป็นอสิระทางเศรษฐกจิ 
(ตวัอยา่งเชน่คนทีค่ณุไมส่นับสนุน และไมไ่ดม้รีายไดร้ว่มกบัคณุหรอืบตุรหลานของคณุ 
และเป็นผูท้ีแ่บง่ปันคา่ใชจ้า่ยในอัตราทีต่กลงกนัไว)้ อยา่รวมพวกเขาลงในครัวเรอืนของคณุ 

๑๔. จะทําอย่างไรถา้รายไดข้องฉันไม่สมํา่เสมอกัน จงกรอบจํานวนรายไดท้ีค่ณุไดรั้บโดยปกต ิ
ตวัอยา่งเชน่ถา้คณุไดรั้บรายไดแ้ตล่ะเดอืนในจํานวน $1,000 แตค่ณุพลาดงานบางอยา่งเมือ่เดอืนทีแ่ลว้และไดเ้พยีง $900 
จงกรอกวา่คณุมรีายได ้$1000 ตอ่เดอืน ถา้คณุไดรั้บคา่จา้งทํางานลว่งเวลาตามปกต ิ
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงหากคณุทํางานลว่งเวลาในบางครัง้เทา่นัน้ 
หากคณุสญูเสยีงานหรอืมชีัว่โมงการทํางานหรอืคา่จา้งทีล่ดลง ใหใ้ชร้ายไดปั้จจบุนัของคณุ 

๑๕. เราอยู่ในค่ายทหาร เราจะตอ้งรวมเงนิเบีย้เลีย้งทีอ่ยู่อาศัยของเราเป็นรายไดห้รือไม่? หากคณุไดรั้บเบีย้เลีย้งทีอ่ยูอ่าศยั 
คณุก็จะตอ้งรวมเงนิสว่นนัน้เป็นรายได ้แตถ่า้ทีอ่ยูอ่าศยัของคณุเป็นสว่นหนึง่ของ Military Housing Privatization 
Initiative อยา่รวมคา่เบีย้เลีย้งทีอ่ยูอ่าศยัของคณุเป็นรายได ้

๑๖. คู่สมรสของฉันถูกปรับเปลีย่นไปทํางานในเขตสูร้บ ค่าตอบแทนการสูร้บของเขาจะตอ้งนับเป็นรายไดห้รือไม่?  ไม ่
หากคา่ตอบแทนการสูร้บทีไ่ดรั้บอยูน่อกเหนอืคา่ตอบแทนขัน้พืน้ฐานของเขาเพราะการปรับเปลีย่นของเขา 
และคณุก็ไมไ่ดรั้บมันกอ่นทีเ่ขาจะถกู ปรับเปลีย่น คา่ตอบแทนการสูร้บจะถกูนับเป็นรายได ้ 
ตดิตอ่โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 

๑๗. ครัวเรอืนของฉันตอ้งการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ มโีครงการอืน่ๆ เราอาจจะสมัครไดห้รือไม่? 
หากตอ้งการทราบวธิกีารสมัครรับผลประโยชนค์วามชว่ยเหลอือืน่ๆ 
ใหต้ดิตอ่สํานักงานใหค้วามชว่ยเหลอืในทอ้งถิน่ของคณุ   
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คําแนะนํา สําหรับการสมัคร  
สมาชกิในครัวเรือนหมายถงึเด็กหรือผูใ้หญ่ที่อาศัยอยู่กับคุณ 

หากครัวเรือนของคุณไดรั้บคุณสมบัตปิระโยชน์จาก SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP), TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES, หรือ Food distribution program on indian reservations (FDPIR) 
กรุณาทําตามขั่นตอนเหล่านี้: 
สว่นที ่๑ โปรดเขยีนรายชือ่ของสมาชกิในครอบครัวทัง้หมดและ ชือ่ของโรงเรยีนสําหรับเด็กแตล่ะคน.  
สว่นที ่๒ โปรดเขยีนรหสัรับผลประโยชน์ของสมาชกิในครอบครัวของคณุ (รวมถงึผูใ้หญ)่ ทีไ่ดรั้บผลประโยชน์จาก  SNAP หรอื 
TANF หรอื FDPIR 
สว่นที ่๓ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๔ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๕ เซน็ชือ่ในเอกสาร ไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้วัเลขสีห่ลกัสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคม 
สว่นที ่๖ ตอบคําถามขอ้นีถ้า้คณุตอ้งการ   
หากไม่มผีูใ้ดในครัวเรือนของคุณไดรั้บสทิธิป์ระโยชน์จาก SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP), 
หรอื TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES (TANF) 
และหากเด็กคนไหนในครัวเรือนของคุณในเป็นเด็กไรท้ีอ่ยู่อาศัย อพยพถิน่ฐาน หรือหนีออกจากบา้น 
ใหทํ้าตามคําแนะนําเหล่านี้: 
สว่นที ่๑ โปรดเขยีนรายชือ่สมาชกิทกุคนในครัวเรอืนและชือ่ของโรงเรยีนสําหรับเด็กแตล่ะคน 
สว่นที ่๒ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๓ หากเด็กคนไหนทีค่ณุสมัครใหเ้ป็นเด็กไรท้ีอ่ยูอ่าศยั อพยพถิน่ฐาน หรอืหนอีอกจากบา้น 
โปรดเลอืกชอ่งทีเ่หมาะสมและตดิตอ่โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุ   
สว่นที ่๔ ป้อนขอ้มลูทีน่ีเ้ฉพาะในกรณีทีเ่ด็กในครัวเรอืนของคณุจะไมไ่ดรั้บสทิธิต์ามขอ้มลูสว่นที ่3 ดคํูาแนะนําสําหรับครัวเรอืนอืน่ๆ 
สว่นที ่๕ เซน็ชือ่ในเอกสาร 
ไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกตวัเลขสีห่ลกัสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคมถา้คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูในสว่นที ่4  
สว่นที ่๖ ตอบคําถามขอ้นีถ้า้คณุตอ้งการ   
ถา้คุณกําลังสมัครใหเ้ด็กทีถู่กอุปถัมภ ์ใหทํ้าตามคําแนะนําเหล่านี้ 
หากเด็กทกุคนในบา้นคอืเด็กอปุถมัภ ์  
สว่นที ่๑ โปรดเขยีนรายชือ่เด็กทีถ่กูอปุถัมภท์กุคนและชือ่โรงเรยีนสําหรับเด็กแตล่ะคน  เลอืกชอ่งทีร่ะบวุา่เด็กเป็นเด็กทีถ่กูอปุถัมภ ์  
สว่นที ่๒ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๓ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๔ ขา้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๕ เซน็ชือ่ในเอกสาร ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้มายเลขสีห่ลักสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคม 
สว่นที ่๖ ตอบคําถามขอ้นีถ้า้คณุตอ้งการ 
 

หากวา่เด็กในบา้นบางคนเป็นเด็กทึถ่กูอปุถมัภ ์  
สว่นที ่๑ โปรดเขยีนรายชือ่สมาชกิทกุคนในครัวเรอืนและชือ่ของโรงเรยีนสําหรับเด็กแตล่ะคน สําหรับบคุคลใดๆ 
รวมทัง้เด็กทีไ่มม่รีายไดจ้ะตอ้งเลอืกชอ่ง"ไมม่รีายได”้ เลอืกชอ่งนี้หากเด็กเป็นเด็กทีถ่กูอปุถัมภ ์  
สว่นที ่๒ หากครัวเรอืนยังไมม่รีหสักรณี ใหข้า้มสว่นนีไ้ป   
สว่นที ่๓ หากเด็กคนไหนทีค่ณุสมัครใหเ้ป็นเด็กไรท้ีอ่ยูอ่าศยั อพยพถิน่ฐาน หรอืหนอีอกจากบา้น 
โปรดเลอืกชอ่งทีเ่หมาะสมและตดิตอ่โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุ ถา้ไมใ่ช ่ใหข้า้มสว่นนีไ้ป 
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สว่นที ่๔ กรณุาทาํตามคาํแนะนําเหลา่นีเ้พือ่รายงานรายไดส้ว่นรวมของครวัเรอืนต ัง้แตเ่ดอืนนีห้รอืเดอืนทีผ่า่นมา  
• ชอ่งที ่1–ชือ่: รายชือ่สมาชกิทกุคนในครัวเรอืนทีม่รีายได ้ 
• ชอ่งที ่2–รายไดร้วมและความถีใ่นการรบัรายได:้ สําหรับสมาชกิในครัวเรอืนแตล่ะคน 

โปรดเขยีนรายการประเภทของรายไดท้ีไ่ดรั้บในเดอืนนัน้ๆ คณุตอ้งบอกเราวา่คณุมักจะไดรั้บเงนิทกุสปัดาห ์
ทกุสองสปัดาห ์เดอืนละสองครัง้ หรอืทกุเดอืน สําหรับรายได ้กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้้อนขอ้มลูรายไดร้วมไว ้
ไมใ่ชจํ่านวนเงนิทีเ่หลอืใหใ้ชใ้นแตล่ะเดอืน รายไดร้วมเป็นจํานวนเงนิทีไ่ดรั้บกอ่นการหกัภาษีและการหกัเงนิอืน่ๆ 
คณุควรจะสามารถคน้หาขอ้มลูนีไ้ดใ้นสลปิรายไดห้รอืถามเจา้นายของคณุทีใ่หคํ้าตอบคณุได ้ 

• สาํหรบัรายไดอ้ืน่ๆ โปรดเขยีนรายการจํานวนเงนิทีส่มาชกิแตล่ะคนไดรั้บในทกุๆเดอืนจากสวัสดกิารสมัคม 
คา่สนับสนุนเลีย้งดเูด็ก บํานาญ ประกนัสงัคม รายไดเ้กษียญ รายไดป้ระกนัสงัคมเสรมิ (SSI), 
รายไดส้ทิธิป์ระโยชนข์องทหาร (VA) และรายไดส้ทิธิป์ระโยชนสํ์าหรับบคุคลพกิาร  

• ภายใตร้ายไดอ้ืน่ๆ ท ัง้หมด โปรดเขยีนรายชือ่คา่ตอบแทนคนงาน คา่ตอบแทนคนวา่งงาน 
คา่ตอบแทนการประทว้งหยดุงาน และคา่ตอบแทนปกต ิจากผูท้ีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูใ่นบา้นของคณุ และรายไดอ้ืน่ๆ 
อยา่รวมรายไดท้ีไ่ดจ้าก SNAP FDPIR WIC สทิธปิระโยชนก์ารศกึษาของรัฐ 
และการชําระเงนิคา่อปุถัมภเ์ด็กทีม่ใีหท้างครอบครัวจากหน่วยงานการจัดการเด็กสําหรับอปุถัมภ ์
ในกรณีของผูท้ีม่ธีรุกจิเป็นตนเอง ภายใตร้ายไดจ้ากการทํางาน ใหร้ายงานเพยีงรายไดห้ลงัจากการใชจ้า่ยเทา่นัน้ 
สว่นนีสํ้าหรับธรุกจิ ฟารม์ หรอืทรัพยส์นิใหเ้ชา่ของคณุ  ถา้คณุอยูใ่น Military Housing Privatization Initiative 
หรอืไดรั้บคา่ตอบแทนการสูร้บ อยา่รวมคา่ตอบแทนเหลา่นีเ้ป็นรายได ้

สว่นที ่๕ สมาชกิในครัวเรอืนทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ะตอ้งเซน็ชือ่ในเอกสาร 
และป้อนขอ้มลูตัวเลขสีห่ลกัสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคมของพวกเขา 
(หรอืเลอืกชอ่งนีถ้า้เขา/เธอไมม่หีมายเลขบตัรประกนัสงัคม) 
สว่นที ่๖ ตอบคําถามขอ้นี ้ถา้คณุตอ้งการ 
 

ครวัเรอืนอืน่ๆท ัง้หมด รวมท ัง้ครวัเรอืน WIC ใหท้าํตามคาํแนะนําเหลา่นี ้
 

สว่นที ่๑ โปรดเขยีนรายชือ่สมาชกิทกุคนในครัวเรอืนและชือ่ของโรงเรยีนสําหรับเด็กแตล่ะคน สําหรับบคุคลใดๆ 
รวมทัง้เด็กทีไ่มม่รีายไดจ้ะตอ้งเลอืกชอ่ง"ไมม่รีายได"้    
สว่นที ่๒ หากครัวเรอืนยังไมม่รีหสักรณี ใหข้า้มสว่นนีไ้ป   
สว่นที ่๓ หากเด็กคนไหนทีค่ณุสมัครใหเ้ป็นเด็กไรท้ีอ่ยูอ่าศยั อพยพถิน่ฐาน หรอืหนอีอกจากบา้น 
โปรดเลอืกชอ่งทีเ่หมาะสมและตดิตอ่โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุ  ถา้ไมใ่ช ่ใหข้า้มสว่นนีไ้ป 
สว่นที ่๔ กรณุาทําตามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่รายงานรายไดส้ว่นรวมของครัวเรอืนตัง้แตเ่ดอืนนีห้รอืเดอืนทีผ่า่นมา  

• ชอ่งที ่๑–ชือ่: รายชือ่สมาชกิทกุคนในครัวเรอืนทีม่รีายได ้ 
• ชอ่งที ่๒–รายไดร้วมและความถีใ่นการรบัรายได:้ สําหรับสมาชกิในครัวเรอืนแตล่ะคน 

โปรดเขยีนรายการประเภทของรายไดท้ีไ่ดรั้บในเดอืนนัน้ๆ คณุตอ้งบอกเราวา่คณุมักจะไดรั้บเงนิทกุสปัดาห ์
ทกุสองสปัดาห ์เดอืนละสองครัง้ หรอืทกุเดอืน สําหรับรายได ้กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้้อนขอ้มลูรายไดร้วมไว ้
ไมใ่ชจํ่านวนเงนิทีเ่หลอืใหใ้ชใ้นแตล่ะเดอืน รายไดร้วมเป็นจํานวนเงนิทีไ่ดรั้บกอ่นการหกัภาษีและการหกัเงนิอืน่ๆ 
คณุควรจะสามารถคน้หาขอ้มลูนีไ้ดใ้นสลปิรายไดห้รอืถามเจา้นายของคณุทีใ่หคํ้าตอบคณุได ้ 

• สาํหรบัรายไดอ้ืน่ๆ  โปรดเขยีนรายการจํานวนเงนิทีส่มาชกิแตล่ะคนไดรั้บในทกุๆเดอืนจากสวัสดกิารสมัคม 
คา่สนับสนุนเลีย้งดเูด็ก บํานาญ ประกนัสงัคม รายไดเ้กษียญ รายไดป้ระกนัสงัคมเสรมิ (SSI), 
รายไดส้ทิธิป์ระโยชนข์องทหาร (VA) และรายไดส้ทิธิป์ระโยชนสํ์าหรับบคุคลพกิาร ภายใตร้ายไดอ้ืน่ๆ ท ัง้หมด 
โปรดเขยีนรายการคา่ตอบแทนคนงาน คา่ตอบแทนคนวา่งงาน คา่ตอบแทนการประทว้งหยดุงาน 
และคา่ตอบแทนตามปกต ิจากผูท้ีไ่มไ่ดอ้าศยัอยูใ่นครัวเรอืนของคณุ รวมถงึรายไดอ้ืน่ๆ อยา่รวมรายไดท้ีไ่ดจ้าก SNAP, 
FDPIR, WIC หรอืสทิธปิระโยชนก์ารศกึษาของรัฐ 
และการชําระเงนิคา่อปุถัมภเ์ด็กทีม่ใีหท้างครอบครัวจากหน่วยงานการจัดการเด็กสําหรับอปุถัมภ ์ 
ในกรณีของผูท้ีม่ธีรุกจิเป็นตนเอง ภายใตร้ายไดจ้ากการทํางาน ใหร้ายงานเพยีงรายไดห้ลงัจากการใชจ้า่ยเทา่นัน้ 
สว่นนีสํ้าหรับธรุกจิ ฟารม์ หรอืทรัพยส์นิใหเ้ชา่ของคณุ อยา่รวมรายไดจ้าก SNAP, FDPIR, WIC 
หรอืสทิธปิระโยชนก์ารศกึษาของรัฐ  ถา้คณุอยูใ่น Military Housing Privatization Initiative 
หรอืไดรั้บคา่ตอบแทนการสูร้บ อยา่รวมคา่ตอบแทนเหลา่นีเ้ป็นรายได ้

สว่นที ่๕ สมาชกิในครัวเรอืนทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ะตอ้งเซน็ชือ่ในเอกสาร และป้อนขอ้มลูตวัเลขสีห่ลักสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนั 
สงัคมของพวกเขา (หรอืเลอืกชอ่งนีถ้า้เขา/เธอไมม่หีมายเลขบตัรประกนัสงัคม) 
สว่นที ่๖ ตอบคําถามนีถ้า้คณุตอ้งการ 
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แบบฟอร์มการสมัครอาหารโรงเรียนฟรีและลดราคาสําหรับครอบครัว  
สว่นที ่๑ สมาชกิทุกคนในครัวเรือน 
ชือ่ของสมาชกิทกุคนในครัวเรอืน  
(ชือ่ ชือ่กลางยอ่ นามสกลุ) 

ชือ่ของโรงเรยีนสําหรับเด็กแต ่
ละคน / หรอืระบ"ุไมม่ขีอ้มลู"ถา้
เด็กไมไ่ดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีน 

เลอืกชอ่งนีห้ากวา่เด็กคอืเด็กทีถ่กูอปุถัมภ ์
(ความรับผดิชอบทางกฎหมายของหน่วยงานสวัสด ิ
การหรอืศาล)   

* ถา้เด็กทัง้หมดทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเป็นเด็กทีถ่กู 
อปุถัมภใ์หข้า้มไปทีส่ว่นที ่5 และเซน็ชือ่ในแบบ 
ฟอรม์นี ้  

เลอืกชอ่งนี้ 
หากไมม่ ี
รายได ้

      
      
      
      
      
      
สว่นที ่๒ สทิธปิระโยชน์ 

หากสมาชกิคุณไดข้องครัวเรือนของคุณไดรั้บสทิธิป์ระโยชน์จาก [SNAP], [FDPIR] หรอื [TANF Cash Assistance] 
ใหป้้อนชือ่และรหัสกรณีของผูท้ีไ่ดรั้บผลประโยชน์แลว้ใหข้า้มไปทีส่ว่นที ่๕.  หากไม่มใีครกําลงัรบัประโยชนเ์หลา่นี ้ใหข้า้มไปยงัสว่นที ่๓   

ชือ่:____________________________________________________________________  รัหสกรณี: __________________________________________________________ 
สว่นที ่๓ หากเด็กคนไหนทีคุ่ณสมัครใหเ้ป็นเด็กไรท้ีอ่ยู่อาศัย อพยพถิน่ฐาน หรอืหนีออกจากบา้น 
โปรดเลอืกชอ่งทีเ่หมาะสมและตดิตอ่โรงเรยีนของบตุรหลานของคณุ     
ไรท้ีอ่ยู่อาศัย   อพยพถิน่ฐาน   หนีออกจากบา้น   
สว่นที ่๔. รายไดข้องครอบครัวทัง้หมด คณุตอ้งบอกเราวา่มมีากเทา่ไหรแ่ละมคีวามถีอ่ยา่งไร 

1. ชือ่  
(โปรดเขยีนเฉพาะสมาชกิในครัวเรอืนทีม่ี
รายไดเ้ท่านัน้) 

2. รายไดร้วมและความถีท่ีม่ักจะไดรั้บมัน 

รายไดจ้ากการทํางานกอ่น
การหกัเงนิ 

สทิธิป์ระโยชน์ของ 
คา่สวัสดกิาร 

คา่สง่เสรมิการเลีย้งดบูตุร 
คา่เลีย้งชพี 

คา่บํานาญ คา่เกษียณ 
ประกนัสงัคม SSI, VA 

รายไดทั้ง้หมดอืน่ๆ 

(ตวัอยา่ง)  Jane Smith $199.99/ตอ่สปัดาห ์ $149.99/ทกุสองสัปดาห ์ $99.99/ตอ่เดอืน $50.00/ตอ่เดอืน  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________  $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ $______/___________________ 
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สวนที่ 5 เซ็นชื่อและปอนขอมูลหมายเลขสี่หลักสุดทายของหมายเลขบัตรประกันสังคม (ผูใหญจําเปนตองเซ็น) 

สมาชิกในครัวเรือนที่คนที่เปนผูใหญจะตองเซ็นชื่อบนใบสมัคร หากสวนที่ 4 ไดถูกกรอกเรียบรอยแลว 
ผูใหญที่เซ็นชื่อบนใบสมัครยังตองกรอกหมายเลขส่ีหลักสุดทายของหมายเลขบัตรประกันสังคมของเขาหรือเธอ 
หรือเลือกชอง"ขาพเจาไมมีบัตรประกันตัวประจําสังคม" (โปรดดูคําชี้แจงสิทธิสวนบุคคลตามกฎหมายที่ดานหลังของหนานี้.) 

 

ขาพเจาขอรับรอง (สัญญา) วาขอมูลในใบสมัครนี้เปนความจริงและรายไดทั้งหมดไดถูกรายงานแลว 
ขาพเจาเขาใจวาโรงเรียนจะไดรับเงินของรัฐบาลกลางเทาไหรก็ขึ้นอยูกับขอมูลที่ขาพเจาให ขาพเจาเขาใจวาเจาหนาที่ของโรงเรียนอาจตรวจสอบ 
(ตรวจรับ) รายละเอียดตางๆ ขาพเจาเขาใจวาหากขาพเจาจงใจใหขอมูลที่เปนเท็จ 
บุตรหลานของขาพเจาอาจสูญเสียผลประโยชนและขาพเจาอาจถูกดําเนินคดี       

เซ็นชื่อที่นี:้ ___________________________________________________________________  พิมพชื่อ: _____________________________________________________________________   

วันที่:: ________________________________________________________________________    

ที่อยู: _________________________________________________________________________  หมายเลขโทรศัพท: __________________________________________________________   

เมือง: _________________________________________________________________________  รัฐ: _______________________________  รหัสไปรษณีย: __________________________  

หมายเลขสี่หลักสุดทายของหมายเลขบัตรประกันสังคม:  * * * - *  * - ___ ___ ___ ___     ฉันไมมีหมายเลขบัตรประกันสังคม 

สวนที่ 6 ชาติพันธุและเชื้อชาติของเด็ก (เลือกกรอกได) 

เลือกหนึ่งเชื้อชาติ: เลือกหนึ่งหรือมากกวา (โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ):                                                     

 สเปนและโปรตุเกส / ลาติน 

 ไมใชสเปนและโปรตุเกส / ลาติน 

 คนเอเชีย  อเมริกันอินเดียนแดงหรือชาวอลาสกาพ้ืนเมือง          แอฟริกันอเมริกัน                                       

 คนขาว  ชาวพ้ืนเมืองฮาวายหรือเกาะแปซิฟกอื่นๆ             

DO NOT FILL OUT THIS PART. THIS IS FOR SCHOOL USE ONLY. 

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

Total Income: ____________ Per:   Week,    Every 2 Weeks,    Twice A Month,    Month,    Year; Household size: ______ 

Categorical Eligibility:  

Eligibility: Free     Reduced     Denied   

Determining Official’s Signature: ________________________________________________ Date: ______________ 

Confirming Official’s Signature: ________________________________ Date: ___________ 

Verifying Official’s Signature: __________________________________ Date: ____________ 
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บตุรหลานของคณุอาจมคีณุสมบตัไิดรั้บอาหารฟรหีรอืลดราคาหากรายไดข้องครัวเรอืนของคณุอยูท่ีห่รอืนอ้ยกวา่ขดีจํา
กดัตามเว็บไซตน์ี:้    http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/notices/iegs/RPieg.pdf 
 

สทิธสิว่นบคุคลตามกฎหมาย: ขอ้มลูสว่นนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารทีเ่ราจะใชข้อ้มลูทีค่ณุใหเ้รา 
กฎหมายอาหารกลางวนัโรงเรยีนแหง่ชาต ิรชิารด์ บ ีรัสเซล จะตอ้งใชข้อ้มลูในใบสมัครนี ้
คณุไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลูดงักลา่ว แตห่ากคณุไมใ่หข้อ้มลูกบัเรา เราจะไมส่ามารถอนุมัตใิหบ้ตุรหลานของคณุได ้
อาหารฟรหีรอืลดราคา 
คณุจะตอ้งกรอกหมายเลขสีห่ลกัสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคมของสมาชกิในครัวเรอืนทีเ่ป็นผูใ้หญท่ีเ่ซน็ชือ่ใน
ใบสมัครนี ้
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้มายเลขสีห่ลกัสดุทา้ยของหมายเลขบตัรประกนัสงัคมนีห้ากคณุกรอกใบสมคัรนีใ้นนามของเด็กที่
ถกูอปุถัมภห์ากคณุไดใ้หข้อ้มลูรหสักรณี Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Temporary 
Assistance to Needy Families (TANF) Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR ) 
หรอืขอ้มลูระบ ุFDPIR อืน่ๆสําหรับบตุรหลานของคณุ 
หรอืเมือ่คณุระบวุา่ผูใ้หญใ่นครัวเรอืนทีเ่ซน็ชือ่ไวไ้มม่หีมายเลขบตัรประกนัสงัคม 
เราจะใชข้อ้มลูของคณุเพือ่ตรวจสอบวา่บตุรหลานของคณุมคีณุสมบตัไิดอ้าหารฟรหีรอืลดราคาหรอืไม ่
และสําหรับการบรหิารและการบงัคบัใชข้องโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเชา้ 
เราอาจแบง่ปันขอ้มลูคณุสมบตัขิองคณุกบัโครงการการศกึษา สขุภาพ 
และโภชนาการตา่งๆเพือ่ชว่ยพวกเขาในการประเมนิผล จัดการกองทนุ 
หรอืกําหนดผลประโยชนใ์หก้บัโครงการของพวกเขา รว่มทัง้ชว่ยผูต้รวจสอบบญัชใีนการตรวจสอบแสดงความคดิเห็น 
และชว่ยเจา้หนา้ทีก่ฎหมายในการสบืสวนโครงการในดา้นการละเมดิกฎ   
คําแถลงการไมแ่บง่แยก: สว่นนีจ้ะอธบิายวา่คณุจะตอ้งทําอยา่งไรถา้คณุเชือ่วา่คณุไดรั้บการบรกิารทีไ่มเ่ป็นธรรม 
"ตามกฏหมายของรัฐบาลกลางและนโยบายของกรมวชิาการเกษตรประจําประเทศสหรัฐอเมรกิา 
สถาบนันีถ้กูหา้มมใิหดํ้าเนนิการบนพืน้ฐานของการเหยยีดเชือ้ชาต ิสผีวิ ชาตกํิาเนดิ  เพศ อาย ุหรอืความพกิาร  
หากตอ้งการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการแบง่แยก กรณุาตดิตอ่ USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 หรอืโทรตดิตอ่ฟรทีาง (866) 632-9992 
(พดูคยุ)  บคุคลใดทีม่ปัีญหาการไดย้นิหรอืเป็นใบ ้สามารถตดิตอ่ USDA ผา่นบรกิารการถา่ยทอดของรัฐที ่(800) 877-
8339; หรอื (800) 845-6136 (ภาษาสเปน)   USDA เป็นผูใ้หแ้ละผูจ้า้งทีนํ่าเสนอโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนักบัทกุคน." 

http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/notices/iegs/RPieg.pdf
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การใชข้อ้มูลร่วมกันกับ MEDICAID/SCHIP  
เรยีนบดิามารดา/ผูป้กครอง: 

ถา้บตุรหลานของคณุไดรั้บอาหารโรงเรยีนฟรหีรอืลดราคา พวกเขายังอาจจะไดรั้บประกนัสขุภาพฟรหีรอืทีม่รีาคาตํา่ผา่น 
Medicaid หรอื State Children's Health Insurance Program (SCHIP) ดว้ย 
เด็กทีม่ปีระกนัสขุภาพมแีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บการดแูลสขุภาพทีป่กตแิละมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะขาดเรยีนเพราะการเจ็บป่วย  

เนือ่งจากประกนัสขุภาพเป็นสิง่สําคญัสําหรับสขุภาพของเด็กๆ กฎหมายไดอ้นุญาตใิหเ้ราแจง้ Medicaid และ SCHIP 
วา่บตุรหลานของคณุมคีณุสมบตัไิดอ้าหารฟรหีรอืลดราคาเวน้แตค่ณุจะบอกเราวา่อยา่แจง้ขอ้มลูน ัน้ๆ Medicaid 
และ SCHIP จะใชข้อ้มลูเพือ่ระบตุวัเด็กทีอ่าจมคีณุสมบตัใินการเขา้รว่มโครงการของพวกเขาเทา่นัน้ 
เจา้หนา้ทีโ่ครงการสามารถตดิตอ่คณุไดเ้พือ่เสนอใหล้งทะเบยีนบตุรของคณุ อยา่งไรก็ตาม 
การกรอกขอ้มลูเพือ่สมัครรับอาหารโรงเรยีนฟรแีละลดราคานัน้ไมไ่ดเ้ป็นการลงทะเบยีนบตุรของคณุในการประกนัสขุภา
พโดยอตัโนมติ ิ

หากคณุไมต่อ้งการใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูของคณุกบั Medicaid หรอื SCHIP ใหก้รอกแบบฟอรม์ดา้นลา่งและสง่มาใหเ้รา 
(การสง่ฟอรม์นีจ้ะไมเ่ปลีย่นแปลงสทิธิข์องบตุรหลานของคณุวา่จะไดรั้บอาหารฟรหีรอืลดราคาหรอืไม)่  
 ไม!่ ขา้พเจา้ไมต่อ้งการใหแ้บง่ปนัขอ้มลูใบสมคัรการรบัอาหารโรงเรยีนฟรแีละลดราคาของขา้พเจา้ 

กบั Medicaid หรอื State Children's Health Insurance Program 
หากคณุเลอืกไม ่
ใหก้รอกแบบฟอรม์ดา้นลา่งเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูของคณุจะไมถ่กูใชร้ว่มกนัสําหรับเด็กในรายชือ่ดา้นลา่งนี:้ 
ชือ่เด็ก: ___________________________________________ โรงเรยีน: ____________________________________________________________  
ชือ่เด็ก: ___________________________________________ โรงเรยีน: ____________________________________________________________  
ชือ่เด็ก: ___________________________________________ โรงเรยีน: ____________________________________________________________  
ชือ่เด็ก: ___________________________________________ โรงเรยีน: ____________________________________________________________  
ลายเซน็ของบดิามารดา / ผูป้กครอง: ________________________________________________________ วนัที:่  ___________________  
พมิพช์ือ่: _____________________________________________________________________________  

ทีอ่ยู:่ _______________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________________________________________________  
หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาโทรหาโรงเรยีนของบตุรหลานของคณุ  
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