
Café da Manhã e Almoço
Gratuito ou a Preço Reduzido

www.broward.k12.fl.us/foodservice/
ou

www.applyforlunch.com

Faça a solicitação on
-line

Faça a solicitação on
-line

Formulários de solicitação
em inglês, espanhol,
criôlo e português
estão disponíveis

on-line ou em todas as
Escolas Públicas do
Condado de Broward

Você pode entrar em
contato com o setor

de Benefícios Alimentares
do Departamento de

Serviços de Alimentação e
Nutrição pelo telefone

754-321-0250, ou através de email para
freereducedmeals@browardschools.com

       Broward County Public Schools Ann Murray, Chair • Laurie Rich Levinson, Vice Chair • Robin Bartleman • Maureen S. Dinnen • Patricia Good • Donna P. Korn • Katherine M. Leach • Nora Rupert • Benjamin J. Williams • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools  
O Conselho de Escolas do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer norma ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade sexual, expressão sexual, nacionalidade, estado civil, raça, religião, sexo ou orientação 
sexual. Os indivíduos que desejarem registrar queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor Executivo de Benefits & EEO Compliance pelo telefone 754-321-2150, ou por Aparelho de Teletipo (TTY) pelo número 754-321-2158. 
Os indivíduos com deficiências que estiverem solicitando adaptações sob a lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational Opportunities (EEO) pelo telefone 754-321-2150, ou por Aparelho de Teletipo (TTY) 
pelo número 754-321-2158. www.browardschools.com 
“De acordo com a Lei Federal e a política do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esta instituição está proibida de discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, idade ou deficiência. Para registrar uma queixa de discriminação, escreva para: 
USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, ou ligue gratuitamente para (866) 632-9992 (Voz). As pessoas que são deficientes auditivas, ou com deficiências da fala, podem entrar em contato com o USDA 
através do Serviço Federal de Retransmissão pelo telefone (800) 877-8339 ou (800) 845-6136 (espanhol). O USDA é um prestador de serviços e empregador que oferece oportunidades iguais a todos.”

(Portuguese)


