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As crianças precisam de refeições saudáveis para poder aprender. As Escolas Públicas do Condado de Broward oferecem refeições saudáveis e nutritivas durante todo o ano letivo. O
café da manhã é gratuito para todos os alunos no âmbito do Programa Universal de Café da Manhã Gratuito; a merenda de almoço custa $2.00 no nível primário, $2.35 no intermediário
e $2.50 no ensino médio. Os seus filhos podem estar qualificados para receber merendas gratuitas ou a preço reduzido. O preço reduzido é $0.40 para o almoço. Os preços das merendas
das escolas charter não são estabelecidos pelo Conselho Escolar do Condado de Broward.
Para solicitar merendas gratuitas ou a preço reduzido, preencha um requerimento online em www.myschoolapps.com. Se não lhe for possível completar o requerimento online,
entre em contato com os Serviços de Alimentação e Nutrição pelo telefone 754-321-0250 para obter um formulário impresso de solicitação de benefícios alimentares para múltiplas
crianças. Se você preencher o formulário impresso, favor enviá-lo para: Food and Nutrition Services, 7720 W. Oakland Park Boulevard, Suite #304, Sunrise, Florida, 33351. Após o
processamento da solicitação, a notificação de qualificação para merendas será enviada ao endereço de e-mail fornecido, ou através do correio.
Os critérios de tamanho e renda familiar serão utilizados para se determinar a qualificação. A solicitação não será aprovada a menos que contenha todas as informações para qualificação.
Uma vez aprovados, os benefícios alimentares serão válidos por um ano letivo completo; não é necessário informar o Departmento de Serviços de Alimentação e Nutrição sobre mudanças
na renda e no tamanho da família. Você pode solicitar benefícios alimentares em qualquer momento durante o ano letivo. Se um membro da família ficar desempregado, ou as
circunstâncias mudarem, o seu filho pode estar qualificado para merendas gratuitas ou a preço reduzido. As informações fornecidas na solicitação serão utilizadas para fins de
determinação de qualificação e podem ser verificadas em qualquer momento durante o ano letivo.
As famílias que recebem benefícios do Flórida SNAP (Programa de Assistência Suplementar de Nutrição), Flórida TANF (Assistência Temporária para Famílias Carentes) ou FDPIR
(Programa de Distribuição de Alimentos em Reservas Indígenas), devem indicar na solicitação somente o nome da criança, o nome da pessoa que recebe os benefícios e o número do
processo do Flórida SNAP, Flórida TANF ou FDPIR, e a assinatura de um membro adulto da família. Se o número do processo de qualquer membro da família em um dos três programas
de assistência estiver incluído na solicitação, todas as crianças da família estão qualificadas para receber merendas gratuitas. As crianças de famílias participantes do WIC (Programa
Especial de Nutrição Suplementar para Mulheres, Bebês e Crianças) podem estar qualificadas para receber merendas gratuitas ou a preço reduzido.
Se você têm crianças migrantes, desabrigadas, em fuga ou em adoção temporária que moram com você, e você não foi informado que suas crianças receberão merendas gratuitas, entre
em contato com o coordenador do Programa de Migrantes do Distrito pelo telefone 754-321-1414, a pessoa de contato do Programa de Desabrigados/Em Fuga pelo telefone 754-3211566 ou a pessoa de contato do Programa de Adoção Temporária pelo telefone 754-321-1551, para verificar se elas se qualificam.
Todas as outras famílias devem fornecer as seguintes informações solicitadas no requerimento: nomes de todas as crianças e adultos residentes no domicílio, e o nome da escola de
cada criança; renda total da família, indicada pelo valor bruto recebido, com que frequência a renda é recebida por cada membro da família, e o tipo de renda (por exemplo, salários,
pensão alimentícia, etc); assinale o quadrado de “nenhuma renda” se for o caso; os últimos quatro dígitos do número da previdência social (Social Security) do adulto que está assinando
a solicitação, ou assinale o quadrado se este membro da família não possuir número de previdência social; e a assinatura de um membro adulto da família certificando que as informações
fornecidas estão corretas. Se você costuma receber horas extras, favor incluí-las, mas não as inclua se você só trabalha horas extras ocasionalmente. Você ou seus filhos não precisam
ser cidadãos americanos para se qualificar para merendas gratuitas ou a preço reduzido. Você pode incluir o filho adotivo e todos os outros membros da família em um único requerimento.
Se a família adotiva não se qualifica para benefícios gratuitos ou a preço reduzido, isso não impede o filho adotivo de receber benefícios de merendas gratuitas.
Para fins de determinação de tamanho de família, os membros mobilizados do serviço militar são considerados como parte da família. As famílias devem incluir os nomes dos membros
mobilizados do serviço militar em sua solicitação. Declare somente a parcela da renda do membro mobilizado do serviço militar que está disponibilizada a eles, ou em seu nome para a
família. Além disso, o subsídio de habitação, que faz parte da Iniciativa de Privatização de Alojamento Militar, não deve ser incluído como renda. Se você participa da Iniciativa de
Alojamento Militar, ou recebe pagamento de combate, não inclua estes subsídios como renda. Se você recebe um subsídio para alojamento fora da base, ele deve ser incluído como
renda.
De acordo com as disposições da Norma de Merenda Gratuita e a Preço Reduzido, o Coordenador de Benefícios Alimentares irá analisar os pedidos e determinar a qualificação. Se você
não estiver satisfeito com a decisão, você pode falar com o oficial que fez a determinação de uma forma informal, ligando para os Serviços de Alimentação e Nutrição pelo telefone 754321-0250. Caso você desejar fazer um apelo formal, escreva para: Mary Mulder, Director of Food and Nutrition Services, 7720 W. Oakland Park Boulevard, Suite #204, Sunrise, Florida,
33351 ou ligue para 754-321-0215.
Tabela de Qualificação de Renda Federal
O seu filho pode se qualificar para merendas gratuitas ou a preço reduzido se a sua renda estiver ao nível ou abaixo dos limites desta tabela.
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3
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5
6
7
8
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da família, adicione:

Anual

Mensal

Duas Vezes ao Mês

Semanal

993
1,343
1,693
2,043
2,393
2,743
3,093
3,443

A Cada Duas
Semanas
917
1,240
1,563
1,886
2,209
2,532
2,855
3,178

23,828
32,227
40,626
49,025
57,424
65,823
74,222
82,621

1,986
2,686
3,386
4,086
4,786
5,486
6,186
6,886

8,399

700

350

324

162

459
620
782
943
1,105
1,266
1,428
1,589

Você pode entrar em contato com os Serviços de Alimentação e Nutrição pelo telefone 754-321-0250 ou e-mail freereducedmeals@browardschools.com, caso tiver alguma

dúvida ou precisar de assistência.
Atenciosamente,

Mary Mulder
Director, Food and Nutrition Services

Em conformidade com a Lei Federal de Direitos Civis e as políticas e regulamentos de direitos civis do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o USDA, suas agências,
escritórios e funcionários, e as instituições participantes ou administrantes dos programas do USDA, estão proibidos de discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, deficiência,
idade, represália ou retaliação por alguma atividade anterior relacionada a direitos civis em algum programa ou atividade realizada ou financiada pelo USDA. As pessoas portadoras de
deficiências, que necessitam de meios alternativos de comunicação para obter informações sobre o programa (por exemplo, Braille, material impresso com letras ampliadas, gravação de
áudio, Linguagem Americana de Sinais, etc.), devem entrar em contato com a agência (estadual ou local) onde solicitaram os benefícios. Os indivíduos surdos, com dificuldade auditiva
ou deficiência da fala, podem entrar em contato com o USDA através do Serviço Federal de Retransmissão pelo telefone (800) 877-8339. Além disso, informações sobre o programa
podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do inglês.
Para registrar uma queixa de discriminação junto ao programa, preencha o formulário USDA Program Discrimination Complaint Form (AD-3027), disponível on-line em:

Educating Today’s Students to Succeed in Tomorrow’s World
Broward County Public Schools is an Equal Opportunity/Equal Access Employer
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, e em qualquer escritório do USDA, ou escreva uma carta endereçada ao USDA e inclua na carta todas as informações solicitadas no
formulário. Para solicitar uma cópia do formulário de reclamação, ligue para (866) 632-9992. Envie o formulário preenchido ou a carta para o USDA por correspondência para U.S.
Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410, ou via fax (202) 690-7742, ou via e-mail para
program.intake@usda.gov. O USDA é uma instituição que oferece igualdade de oportunidades.

