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Escolas Públicas de Millis 
245 Plain Street, Millis, MA 02054 

 
Prezado Pai/Responsável: 
 
As crianças precisam de refeições saudáveis para aprender. As Escolas Públicas de Millis oferecem refeições saudáveis todos os dias 
escolares. No ano letivo 2022-2023, todos os alunos receberão café da manhã e almoço gratuitos na escola. A Commonwealth of 
Massachusetts forneceu dinheiro para fazer isso por um ano através do orçamento do Estado. 
 
É importante que você preencha este formulário mesmo que a merenda escolar seja gratuita este ano. Você pode se qualificar 
para transporte GRATUITO, bem como outras taxas estudantis, como taxas de atletismo e viagens de campo. Além disso, se 
muitas famílias preencherem e devolverem este formulário, receberemos mais dinheiro do governo federal para merenda escolar 
gratuita agora e no futuro. Também receberemos mais dinheiro para outros programas escolares. O preenchimento deste 
formulário ajuda nossa comunidade a fornecer refeições de verão gratuitas para todas as crianças e refeições gratuitas para crianças 
em creches. As informações que você fornece são confidenciais. Seguimos regras federais rígidas para manter suas informações 
privadas. 
 
Além disso, se você não estiver recebendo os benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) e tiver sido 
aprovado para refeições escolares gratuitas ou com preço reduzido, poderá ser elegível para o SNAP, que fornece assistência 
financeira mensal para comprar mantimentos para residentes de Massachusetts que se qualificam. Descubra se você é elegível para 
o SNAP hoje ligando para a Linha Direta FoodSource do Project Bread no número 1-800-645-8333 e um conselheiro pode ajudá-lo a 
se inscrever por telefone. Você também pode se inscrever online no DTA Connect: https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/apply 
 
perguntas frequentes 

TENHO QUE PREENCHER UM CADASTRO PARA CADA CRIANÇA? - Não. Use um Formulário de Refeições Escolares Gratuitas e com 
Preço Reduzido para todos os alunos da sua casa. Não podemos aprovar uma inscrição que não esteja completa, portanto, 
certifique-se de preencher todas as informações necessárias. Devolva o formulário preenchido para: Shaileen Volpe, 245 Plain 
Street, Millis, MA 02054 
 
DEVO PREENCHER UMA CANDIDATURA SE RECEBI UMA CARTA NESTE ANO ESCOLAR DIZENDO QUE MEUS FILHOS JÁ ESTÃO 
APROVADOS PARA REFEIÇÕES GRATUITAS? - Não, mas leia atentamente a carta que recebeu e siga as instruções. Se alguma 
criança em sua casa estiver faltando em sua notificação de elegibilidade, contate Shaileen Volpe, svolpe@millisschools.org , 508-
906-3618 imediatamente. 
 
A INSCRIÇÃO DO MEU FILHO FOI APROVADA NO ANO PASSADO. PRECISO PREENCHER UM NOVO? - Sim. A inscrição do seu filho só é 
válida para esse ano letivo e para os primeiros dias deste ano letivo. Você deve enviar uma nova inscrição, a menos que a escola 
tenha informado que seu filho é elegível para o novo ano letivo. 
 
POSSO ME INSCREVER SE ALGUÉM NA MINHA CASA NÃO FOR UM CIDADÃO DOS EUA? - Sim. Você, seus filhos ou outros membros 
da família não precisam ser cidadãos dos EUA para solicitar refeições gratuitas ou a preço reduzido.  
 
QUEM SE QUALIFICA PARA REFEIÇÕES GRATUITAS OU A PREÇO REDUZIDO? - Este ano, todos os alunos de nossas escolas terão café 
da manhã e almoço gratuitos na escola. Mas apenas alguns alunos se qualificam como “qualificados” para refeições gratuitas. Se 
um aluno for considerado “elegível” com base na inscrição, ele receberá outros benefícios gratuitos, como transporte gratuito, 
taxas atléticas e viagens de campo, para citar alguns: 
 

● Todas as crianças em famílias que recebem benefícios do MA SNAP , MA TAFDC, FDPIR ou categorias específicas do 
Medicaid são elegíveis para refeições gratuitas. 

● Crianças adotivas que estão sob a responsabilidade legal de uma agência ou tribunal de assistência social são elegíveis 
para refeições gratuitas. 

● As crianças que participam do programa Head Start de sua escola são elegíveis para refeições gratuitas. 
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● As crianças que se enquadram na definição de sem-teto, fugitivo ou migrante são elegíveis para refeições gratuitas . 

● As crianças podem receber refeições gratuitas ou a preço reduzido se a renda de sua família estiver dentro dos limites das 
Diretrizes de Elegibilidade de Renda Federal. Seus filhos podem se qualificar para refeições gratuitas ou a preço reduzido se 
a renda de sua família for igual ou inferior aos limites desta tabela. 

TABELA DE RENDA FEDERAL DE ELEGIBILIDADE para o ano letivo de 2022 - 2023 

Tamanho da família Anual Por mês Semanalmente 

1 $ 25.142 $ 2.096 $ 484 

2 33.874 2.823 652 

3 42.606 3.551 820 

4 51.338 4.279 988 

5 60.070 5.006 1.156 

6 68.802 5.734 1.324 

7 77.534 6.462 1.492 

8 86.266 7.189 1.659 

Cada pessoa adicional: +8.732 +728 +168 
 

COMO SABER SE MEUS FILHOS SE QUALIFICAM COMO SEM-TETO, MIGRANTES OU FUGIDOS? - Os membros do seu agregado 
familiar não têm morada permanente? Vocês estão hospedados juntos em um abrigo, hotel ou outro tipo de alojamento 
temporário? Sua família se muda sazonalmente? Há alguma criança morando com você que optou por deixar sua família ou 
domicílio anterior? Se você acredita que as crianças em sua casa atendem a essas descrições e não foram informadas de que seus 
filhos receberão refeições gratuitas, ligue ou envie um e-mail para Nealy Urquhart em nurquhart@millisschools.org .  
 

RECEBO WIC. MEUS FILHOS PODEM RECEBER REFEIÇÕES GRÁTIS? - Crianças de famílias participantes do WIC podem se qualificar 
para refeições gratuitas ou com preço reduzido. Por favor, envie um requerimento preenchido. 

 

AS INFORMAÇÕES QUE FORNECER SERÃO VERIFICADAS? - Sim. Podemos solicitar que você envie um comprovante por escrito da 
renda familiar que você informa. 
 

SE EU NÃO ME QUALIFICAR AGORA, POSSO SOLICITAR MAIS TARDE? - Sim, você pode se inscrever a qualquer momento durante o 
ano letivo. Por exemplo, crianças cujos pais ou responsáveis ficam desempregados podem se qualificar para refeições gratuitas e a 
preço reduzido se a renda familiar cair abaixo do limite de renda. 
 

E SE EU NÃO CONCORDAR COM A DECISÃO DA ESCOLA SOBRE MINHA CANDIDATURA? - Você deve falar com os funcionários da 
escola. Você também pode solicitar uma audiência ligando ou escrevendo para: Shaileen Volpe, 245 Plain Street, Millis, MA 
02054, svolpe@millisschools.org , 508-376-7000. 
 

E SE MINHA RENDA NÃO FOR SEMPRE A MESMA? - Liste o valor que você normalmente recebe. Por exemplo, se você normalmente 
ganha R$ 1.000,00 por mês, mas perdeu algum trabalho no mês passado e só ganhou R$ 900,00, anote que você ganhou R$ 
1.000,00 por mês. Se você normalmente recebe horas extras, inclua-as, mas não as inclua se você trabalha apenas algumas vezes. 
Se você perdeu o emprego ou teve suas horas ou salários reduzidos, use sua renda atual. 
 

E SE ALGUNS MEMBROS DA FAMÍLIA NÃO TÊM RENDIMENTOS A INFORMAR? - Os membros do agregado familiar podem não 
receber alguns tipos de rendimentos que lhe pedimos que informe no pedido ou podem não receber rendimentos. Sempre que 
isso acontecer, escreva um 0 no campo. No entanto, se quaisquer campos de renda forem deixados vazios ou em branco, eles 
também serão contados como zeros. Tenha cuidado ao deixar os campos de renda em branco, pois presumiremos que você 
pretendia fazê-lo. 
 

ESTAMOS NO MILITAR. NÓS REPORTAMOS NOSSA RENDA DE FORMA DIFERENTE? - Seu salário básico e bônus em dinheiro devem 
ser declarados como renda. Se você recebe quaisquer subsídios de valor em dinheiro para moradia, alimentação ou vestuário fora 
da base, ou recebe pagamentos de Subsídio Complementar de Subsistência Familiar, ele também deve ser incluído como renda. 
Se sua moradia faz parte da Iniciativa de Privatização de Moradias Militares, não inclua seu auxílio moradia como renda. O 
pagamento adicional de combate resultante da implantação também é excluído da receita. 
 

E SE NÃO HOUVER ESPAÇO SUFICIENTE NO APLICATIVO PARA MINHA FAMÍLIA? - Liste quaisquer membros adicionais da família em 
um pedaço de papel separado e anexe-o à sua inscrição ou entre em contato com Shaileen Volpe, svolpe@millisschools.org , 
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508-376-7000 para receber uma segunda inscrição . 
 

MINHA FAMÍLIA PRECISA DE MAIS AJUDA. EXISTEM OUTROS PROGRAMAS QUE PODEMOS INSCREVER? - Para saber como solicitar o 
MA SNAP ou outros benefícios de assistência, entre em contato com o escritório de assistência local ou ligue para a Linha direta 
MA SNAP em 1-866-950-3663 . 

 

Se você tiver outras dúvidas ou precisar de ajuda, ligue para Shaileen Volpe, coordenadora de benefícios gratuitos e reduzidos, 
pelo telefone 508-376-7000 . 
 
Sinceramente, 
  
Shaileen Volpe    
Coordenador de Benefícios Gratuitos e Reduzidos 
 
 

 
A Lei Nacional de Merenda Escolar Richard B. Russell exige as informações neste formulário. Você não precisa fornecer as 
informações, mas se não enviar todas as informações necessárias, não poderemos aprovar seu filho para refeições gratuitas ou 
com preço reduzido. Você deve incluir os últimos quatro dígitos do número de seguro social do principal assalariado ou outro 
membro adulto da família que assina o requerimento. O número de seguro social não é necessário quando você solicita em 
nome de um filho adotivo ou lista um número de processo do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), 
Programa de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas (TANF) ou Programa de Distribuição de Alimentos em Reservas 
Indígenas (FDPIR) ou outro identificador FDPIR para seu filho ou quando você indicar que o membro adulto da família que assina 
o pedido não possui um número de seguro social. Usaremos suas informações para determinar se seu filho é elegível para 
refeições gratuitas ou com preço reduzido e para administração e aplicação dos programas de almoço e café da manhã. 
 
Podemos compartilhar suas informações de elegibilidade com programas de educação, saúde e nutrição para ajudá-los a 
avaliar, financiar ou determinar benefícios para seus programas, auditores para revisões de programas e autoridades policiais 
para ajudá-los a investigar violações das regras do programa. 
 
 
 
 
Declaração de não discriminação:   
De acordo com a lei federal de direitos civis e os regulamentos e políticas de direitos civis do Departamento de 
Agricultura dos EUA (USDA), esta instituição está proibida de discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, sexo 
(incluindo identidade de gênero e orientação sexual), deficiência, idade, ou represália ou retaliação por atividade 
anterior de direitos civis. 

As informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do inglês. Pessoas com 
deficiência que necessitam de meios alternativos de comunicação para obter informações do programa (por 
exemplo, Braille, letras grandes, fita de áudio, American Sign Language), devem entrar em contato com o estado ou 
agência local responsável que administra o programa ou o Centro TARGET do USDA em (202) 720- 2600 (voz e TTY) 
ou entre em contato com o USDA através do Federal Relay Service em (800) 877-8339. 

Para registrar uma reclamação de discriminação de programa, o Reclamante deve preencher um Formulário AD-3027, 
Formulário de Queixa de Discriminação de Programa do USDA, que pode ser obtido on-line em: Formulário de Queixa 
de Discriminação do USDA , de qualquer escritório do USDA, ligando para (866) 632-9992, ou por escrevendo uma 
carta endereçada ao USDA. A carta deve conter o nome, endereço, número de telefone do reclamante e uma 
descrição escrita da suposta ação discriminatória com detalhes suficientes para informar o Secretário Adjunto de 
Direitos Civis (ASCR) sobre a natureza e a data de uma suposta violação de direitos civis. O formulário ou carta AD-
3027 preenchido deve ser enviado ao USDA por: 

1. Escritório do Secretário Adjunto para os Direitos Civis  
do Departamento de Agricultura dos EUA  
, 1400 Independence Avenue, SW  
Washington, DC 20250-9410; ou 

2. fax: (833) 256-1665 ou (202) 690-7442; ou 
3. e-mail: program.intake@usda.gov 
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Esta instituição é um provedor de oportunidades iguais. 

 
 


