Dear Parent/Guardian:
Children need healthy meals to learn. Dearborn Public Schools offer healthy meals every school day.
Students may buy lunch for $2.50, milk for $.50 and breakfast for $1.25. Your children may qualify for free
meals or for reduced price meals. For further information, please call the school’s office. The following will help
answer some of your questions:

1.

2.

DO I NEED TO FILL OUT AN APPLICATION FOR EACH CHILD?
No. Complete one Free and Reduced Price School Meals Family Application for all students in your
household. We cannot approve an application that is not complete, so be sure to fill out all required
information. Return the completed application to your child’s School.
WHO CAN GET FREE MEALS?
Children in households getting Food Assistance Program (FAP), Family Independence Program (FIP), or Food
Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), can get free meals regardless of your income. Also,
your children can get free meals if your household income is within the free limits on the Federal Income
Guidelines. Eligibility income chart is included in the application.

3.

CAN FOSTER CHILDREN GET FREE MEALS?
Yes, any foster child in the household is eligible for free meals regardless of income. They may also be
included as household members on family applications if other family members wish to apply for free or
reduced price meals.

4.

CAN HOMELESS, RUNAWAY, AND MIGRANT CHILDREN GET FREE MEALS?
Yes, children who meet the definition of homeless, runaway, or migrant qualify for free meals. If you haven’t
been told your children will get free meals, please call your school’s Homeless Liaison or Migrant
Coordinator, to see if your child(ren) qualify.

5.

WHO CAN GET REDUCED PRICE MEALS?
Your children can get low cost meals if your household income is within the reduced price limits on the
Federal Income Guidelines, included in the application packet.

6.

SHOULD I FILL OUT AN APPLICATION IF I RECEIVED A LETTER THIS SCHOOL YEAR SAYING MY
CHILDREN ARE APPROVED FOR FREE MEALS?
Please read the letter you received carefully and follow any instructions provided. Call the school’s office
if you have questions.

7.

MY CHILD’S APPLICATION WAS APPROVED LAST YEAR. DO I NEED TO FILL OUT ANOTHER ONE?
Yes. Your child’s application is only good for that school year and for the first few days of this school year.
You must send in a new application unless the school told you that your child is eligible for the new school
year.

8.

I GET WOMEN, INFANTS, & CHILDREN (WIC). CAN MY CHILD(REN) GET FREE MEALS?
Children in households participating in WIC may be eligible for free or reduced price meals.

9.

IF I DON’T QUALIFY NOW, MAY I APPLY LATER?
Yes. You may apply at any time during the school year if your house-hold size goes up, income goes down,
or if you start getting FAP, FIP, FDPIR, or other benefits. If you lose your job, your child(ren) may be able to
get free or reduced price meals.

10. MAY I APPLY IF SOMEONE IN MY HOUSEHOLD IS NOT A U.S. CITIZEN?
Yes. You or your child(ren) do not have to be a U.S. citizen to qualify for free or reduced price meals.

11. WHO SHOULD I INCLUDE AS MEMBERS OF MY HOUSEHOLD?
You must include all people living in your household, related or not (such as grandparents, other relatives, or
friends) who share income and expenses. You must include yourself and all children living with you.

12. WHAT IF MY INCOME IS NOT ALWAYS THE SAME?
List the amount that you normally get. If you have lost a job or had your hours or wages reduced, use your
current income.
If you have other questions or need help, please call (313) 827-3098

حضرة الهأالي الكرام

يحتاج الطأفال إلى وجبات صحية ليتمكنوا من التعلم .تقدم مدارس ديربورن وجبات صحية لطلبها يومياا .يمكن للطلبا شراء
غداء با  2.50دولر 0. 50،للحليب ,ووجبة الفإطار با  1.25دولر .يحتمل أن يكون أولكام مؤهألين للحصول على الوجبات
المجانية أو مخفضة السعر .لمزيد من المعلومات ،يرجى التصال على الرقم .3098-827 (313) :سأنعرض فإي السأفل
بعض السأئلة الدائمة التردد ,نرجوا أن تساعدكام على الجابة على بعض اسأئلتكم
هأل أنا بحاجة إلى ملء طألب لكل طأفل من أطأفالي
كال .أكامل طألب واحد فإقط للغذاء المجاني والمخفض السعر لجميع الطأفال فإي منزلك .ل يمكننا قبول طألبات غير مكتملة ،لذا
يجب التأكاد من تعبئة جميع المعلومات المطلوبة وارجاع الطلبات الى المدرسأة
من يستطيع الحصول على وجبات مجانية
يحصل على غذاء مجاني بغض النظر عن الدخل الشهري جميع الولد الذين يحصل ذويهم على مساعدات من البرامج التالية:
برنامج المساعدة بالغذاء ,برنامج العائلت المستقلة )فإود سأتامب( وغيرهأا .كاما يمكن للولد بالحصول على الغذاء المجاني
اذا كاان دخل ذويهم يقع ضمن جدول الدخل المحدد من الحكومة الفدرالية والمذكاور فإي الطلب نفسه
هأل يمكن للطأفال الموجودون فإي رعاية أسأرة حاضنة الحصول على وجبات مجانية
نعم ،أي طأفل فإي السأرة الحاضنة مؤهأل للحصول على وجبات مجانية بغض النظر عن الدخل .ويمكن أيضا أن يدرج اسأم
الطفل نفسه على الطلب الذي يقدم لي فإرد من أفإراد هأذه السأرة الراغبين فإي الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة
هأل يمكن للطأفال المشردين أو الهاربين ،والمهاجرين الحصول على وجبات مجانية
نعم ،يمكن للطأفال الذين ينطبق عليهم تعريف الهاربا ،بل مأوى ،أو المهاجرين التأهأل لوجبات مجانية .إذا لم تكن متأكاد من أن
أطأفالك سأوف يحصلون على وجبات مجانية ،يرجى التصال بالسيدة علم الدين المسؤولة عن هأذه الحالت لمعرفإة ما إذا
كاان طأفلك )أطأفالك( مؤهألين
من يستطيع الحصول على الوجبات المخفضة
يمكن لطأفالك الحصول على وجبات منخفضة التكلفة إذا كاان دخل السأرة هأو فإي حدود السأعار المخفضة المدرجة فإي طألب
الوجبات المجانية والمخفضة
هأل يجب علي ملء طألب اذا تلقيت رسأالة هأذا العام الدراسأي تقول لي أنه تمت الموافإقة على حصول أولدي على غذاء مجاني
أو مخفض؟
يرجى قراءة هأذه الرسأالة التي تلقيتها بعناية ومتابعة التعليمات المقدمة .إذا كاان لديك أسأئلة اضافإية نرجوا التصال على
الرقم
. (313) 827-3098
هأل أنا بحاجة لملء طألب هأذا العام اذا تمت الموافإقة على طألبي العام الماضي
نعم .الطلب يصح لعام دراسأي واحد وليام قليلة من العام الجديد لهذا يجب عليك ملء طألب جديد فإي اليام الولى من العام
الدراسأي الجديد وارسأاله الى المدرسأة إل إذا أعلمت سأابقا أن طأفلك مؤهأل للعام الدراسأي الجديد
هأل يستطيع طأفلي الحصول على وجبات مجانية اذا كانت أتلقى مساعدة من برنامج النساء والرضع ،والطأفال
يمكن للطأفال فإي السأر المشاركاة فإي هأذا البرنامج أن يكونوا مؤهألين للوجبات المجانية أو اذا لم أتأهأل الن للحصول على
 ,الغذاء المجاني أو المخفض لولدي
هأل يمكنني التقدم فإي طألب أخر فإي وقت لحق
نعم ,يمكنك أن تمل طألب جديد خلل العام الدراسأي اذا كاان هأناك انخفاض فإي دخلك ,ازدياد فإي عدد السكان فإي بيتك ,أو اذا
بدأت فإي الحصول على المساعدات من البرامج المخصصة للمساعدات فإي الغذاء .كاذلك اذا فإقدت وظيفتك فإممكن
لولدك أن يتأهأل للحصول على الوجبات المجانية أو المخفضة
هأل يمكنني أن أقدم طألب إذا كاان هأناك فإي بيتي شخص أو اشخاص ل يحملون الجنسية المريكية
نعم ,ليس من الضروري أن تكون أنت أو طأفلك )أطأفالك( مواطأنين أميركاين للتأهأل لوجبات مجانية أو مخفضة
من يجب أن أشمل فإي السأرة عند تعبئة الطلب
يجب عليك ذكار جميع الشخاص المقيمين فإي منزلك اذا كاانوا أقاربا أم غير أقاربا) ،مثل الجداد والقاربا الخرين ،أو
الصدقاء( الذين يشاركاونك فإي المصروف والدخل .كاما يجب أن تذكار نفسك وجميع الطأفال الذين يعيشون معك
ماذا لوكاان دخلي غير ثابت
ة .اما اذا فإقدت وظيفتك او انخفض دخلك فإضع دخلك الحالي
اذكار الدخل الذي تقتضيه عاد ة
اذا كاانت لديكم اسأئلة اضافإية ,الرجاء التصال على الرقم
(313) 827- 3098

