
नि:शुल्क र मूल्य घटाइएको विद्यालय खािाका बारेमा बारम्बार सोधििे 
प्रश्िहरू 

केही नय ाँ सिक्नको ल गि ब लब सलक ल ई स्वस्थ ख न  आवश्यक हुन्छ। South Burlington School District  ले हरेक 
ववद्य लय दिन स्वस्थ ख न  प्रि न िछछ। विद्यालय िर्ष 2021-2022 मा, तपाईंको पाररिाररक आय योग्यता जे-जस्तो भएपनि सब ै
बालबाललकाले नििःशुल्क बे्रकफास्ट, लन्च र विद्यालय पनि स्न्याक (तपाईंको विद्यालयले यो कायषक्रम प्रस्ताि गरेको खण्डमा) प्राप्त 
गिे िि।् पररव रहरूले अझैपनन ह म्रो िमुि यको नन:शुल्क तथ  िुपथ प्रनतशत ट्र्य क िनछ नन:शुल्क तथ  िुपथ मूल्यम  ववद्य लय 
ख न को ल गि आवेिन पेश िनछ अत्यन्तै महत्त्वपरू्छ छ। आवेिन परू  िरेर फित छ िनुछले तप ईंको पररव र, ववद्य लय र िमुि यल ई 
अन्य ववत्तीय िह यत को ल गि योग्य हुन व्य पक रूपम  मद्ित समल्न िक्छ। तप ईंको पररव रक  ल गि P-EBT ल भहरू, 

ववद्य लयक  ल गि अनिु न कोषहरू र िमुि यक  ल गि टेसलकम प्रनतपनूतछहरू भनेक  उच्च नन:शलु्क तथ  िुपथ प्रनतशत हुनक  
ल भहरूक  केही उि हरर् म त्र हुन।् यो प्य केटम  नन:शुल्क तथ  िुपथ मूल्यम  ख न  ल भहरूको ल गि आवेिन र ववस्ततृ 
ननिेशनहरूको िेट िम वेश छन।् तप ईंल ई आवेिन प्रफिय म  मद्ित िनछक  ल गि तल केही ि म न्य प्रश्न र त्यिक  जव िहरू 
छन।् यी प्रश्न र जव िहरू ि म न्य ववद्य लय वषछक  बे्रकि स्ट र लन्च िञ्च लनहरूको िन्िभछम  लेखखएको गथयो। फेरर पनि, यो 
िर्ष सब ैविद्यार्थीहरूले विद्यालय खािा कायषक्रमको माध्यमद्िारा नििःशुल्क बे्रकफास्ट र लन्च प्राप्त गिष सक्िि।्  
 

1. नन:शुल्क व  मूल्य घट इएको ख न  किले प्र प्त िनछ िक्छ?  

• 3 Squares VT व  Reach-Up ब ट ल भहरू प्र प्त िने पररव रक  िब ैब लब सलक  नन:शुल्क ख न क  ल गि 
योग्य छन।् 

• िोस्टर स्य ह र एजेन्िी व  अि लतको क ननूी जजम्मेव री अन्तिछतक  िोस्टर ब लब सलक  ननिःशुल्क ख न को ल गि 
योग्य हुन्छन।्  

• स्कूलको Head Start क यछिमम  िहभ िी ब लब सलक  नन:शलु्क ख न क  ल गि योग्य छन।् 

• घरब रबबहीन, घरब ट भ िेक  व  बि इ िरेक को पररभ ष िाँि मेल ख ने ब लब सलक  नन:शुल्क ख न क  ल गि योग्य 
छन।् 

• यदि तप ईंको घर यिी आम्ि नी िंघीय आम्ि नी योग्यत  ननिेसशक म  िूगचत भन्ि  ब दहरी िीम सभत्र परेम  पनन 
तप ईंक  ब लब सलक ले ननिःशुल्क व  मूल्य घट इएको ख न  प्र प्त िनछ िक्छन।् यदि तप ईंको घर यिी आम्ि नी 
यि च टछम  भएको भन्ि  थोरै भए व  िीम  मुनन भए तप ईंक  ब लब सलक  नन:शुल्क व  मूल्य घट इएको ख न क  
ल गि योग्य हुनिक्छन।्  

 

ववद्य लय वषछ 2021-2022 को ल गि िंघीय योग्यत  आम्ि नी च टछ 
पररव रको आक र व वषछक म सिक ि प्त दहक 

1 23,828 1,986 459 

2 32,227 2,686 620 

3 40,626 3,386 782 

4 49,025 4,086 943 

5 57,424 4,786 1,105 

6 65,823 5,486 1,266 

7 74,222 6,186 1,428 

8 82,621 6,886 1,589 

प्रत्येक अनतररक्त व्यजक्त: 8,399 700 162 



 
2. मेरो ब लब सलक  घरब रबबहीन, बि इ िरेक  व  घरब ट भ िेक को रूपम  योग्य हुन्छन ्भनी मैले किरी थ ह  प उने? 

तप ईंको प ररव ररक ििस्यहरूको स्थ यी ठेि न  छैन? तप ईं िब ैएकि थम  आश्रय, होटल व  अन्य अस्थ यी आव िम  बस्िै 
हुनहुुन्छ? तप ईंको पररव र िमय नकूुल आध रम  पनुस्थ छवपत हुन्छ? तप ईंिाँि आफ्नो पवूछ पररव र व  घर छोड्न च हने 
ब लब सलक  बस्िै छन?् यदि तप ईंल ई तप ईंको पररव रक  ब लब सलक ले यी व्य ख्य हरूल ई परू  िछछन ्भन्ने ल ग्छ र तप ईंक  
ब लब सलक ले नन:शुल्क ख न  प्र प्त िनेछन ्भनी तप ईंल ई बत इएको छैन भने, कृपय  Joanne Godek, 652-7392 or 

jgodek@sbschools.net ल ई िोन िम्पकछ  िनुछहोि ्व  इमेल िनुछहोि।्  

3. के मैले प्रत्येक बच्च को ल गि एक-एक वट  आवेिन भनछ आवश्यक छ?  छैन। तप ईंको घरक  िब ैववद्य थीहरूक  ल गि एउट  
नन:शुल्क तथ  मूल्य घट इएको ववद्य लय ख न  आवेिन प्रयोि िनुछहोि।् ह मी परू  नभरेको आवेिनल ई अनमुोिन िनछ िक्िैनौं, 
त्यिैले िब ैआवश्यक ज नक री भनेम  ननजश्चत हुनहुोि।् ननम्न ठेि न म  परू  िररएको आवेिन फित छ िनुछहोि:् Rhonda 

Ketner, rketner@sbschools.net or 802-652-7160यि ववद्य लय वषछम  मेर  ब लब सलक  नन:शुल्क ख न को ल गि पदहले 
न ैस्वीकृत िररएक  छन ्भन्ने पत्र मल ई प्र प्त भयो भने मलेै आवेिन िनुछ पछछ?  पिैन, तर तप ईंले प्र प्त िनुछभएको पत्रल ई 
ध्य न दिएर पढ्नहुोि ्र ननिेशनहरूको प लन िनुछहोि।् यदि तप ईंको पररव रको कुन ैब लब सलक  तप ईंको योग्यत  िचून म  
छूटेक  गथए भने Rhonda Ketner, rketner@sbschools.net or 802-652-7160 ल ई तुरून्तै िम्पकछ  िनुछहोि।् 

4. म अनल इन आवेिन दिन िक्छु? िक्नहुुन्छ! यदि तप ईं िक्षम हुनहुुन्छ भने तप ईंल ई क िजी आवेिनको िट्ट म  अनल इन 
आवेिन भनछ प्रोत्ि दहत िररन्छ। अनल इन आवेिनक  ल गि पनन िोही आवश्यकत हरू आवश्यक छन ्र तप ईंल ई क िजी 
आवेिनम  उपलब्ध िर उने िोही ज नक री उपलब्ध िर उन अनरुोध िररनेछ। िुरु िनछ व  अनल इन आवेिनको ब रेम  थप 
ज न्नक  ल गि https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict म  ज नहुोि।् यदि तप ईंिाँि अनल इन 
आवेिन ब रेम  कुन ैप्रश्नहरू छन ्भने Rhonda Ketner, rketner@sbschools.net or 802-652-7160 ल ई िम्पकछ  
िनुछहोि।् 

5. मेरो बच्च को आवेिन ित वषछ स्वीकृत भएको गथयो। के मलेै अको भनछ आवश्यक छ?  हो।  तप ईंको बच्च को आवेिन त्यो 
ववद्य लय वषछ र यो ववद्य लय वषछक  10/7/2021 िेखख िुरुक  केही दिनक  ल गि म त्र उपयकु्त गथयो। तप ईंले ववद्य लयले नय ाँ 
ववद्य लय वषछक  ल गि तप ईंको बच्च  योग्य छ भनी तप ईंल ई नभन्ि िम्म नय ाँ आवेिन पठ उनपुछछ। यदि तप ईंले स्कूलले 
स्वीकृत िरेको नय ाँ आवेिनम  पठ उनहुुन्न व  तप ईंको बच्च  नन:शुल्क ख न को ल गि योग्य भएको ब रेम  िूगचत िररएको 
छैन भने, तप ईंको बच्च ल ई ख न क  ल गि परू्छ शुल्क लि इनेछ।   

6. मैले WIC प्र प्त िछुछ।  मेर  ब लब सलक ले नन:शुल्क ख न  प्र प्त िनछ िक्छन?्  WIC म  िहभ िी घरक  ब लब सलक  ननिःशुल्क 
व  मूल्य घट इएक  ख न क  ल गि योग्य हुन िक्छन।् कृपय  आवेिनम  पठ उनहुोि।् 

7. के मैले उपलब्ध िर एक  ज नक रीको ज ाँच िररनेछ? हो, ज ाँच िररनेछ। ह मी तप ईंल ई तप ईंले ररपोटछ िनुछभएको पररव र 
आम्ि नीको सलखखत प्रम र् पठ उन पनन अनरुोध िनछ िक्नेछौं।  

8. यदि म अदहले योग्य नभएम , के मैले पनछ आवेिन दिन िक्छु? िक्नहुुन्छ, तप ईंले ववद्य लय वषछ अवगधम  कुनपैनन 
िमयम  आवेिन दिन िक्नहुुन्छ। उि हरर्क  ल गि, यदि घर यिी आम्ि नी कम भएर आम्ि नी िीम भन्ि  मुनन भए बेरोजि र 
आम बवु  व  असभभ वकक  ब लब सलक  नन:शुल्क तथ  मूल्य घट इएक  ख न क  ल गि योग्य हुन िक्छन।् 

9. यदि मेरो आवेिन ब रे ववद्य लयको ननर्छयिाँि मैले अिहमनत जन ए के हुन्छ? तप ईंले ववद्य लय अगधक रीहरूिाँि कुर  
िनुछपछछ। तप ईंले ननम्न ठेि न म  िोन िरी व  पत्र पठ एर िुनवु ईक  ल गि पनन अनरुोध िनछ िक्नहुुन्छ Krista Chadwick, 

802-652-7056 kchadwick@sbschools.net । 



10. यदि मेरो घरको कुनै व्यजक्त अमेररकी न िररक नभए के मैले आवेिन दिन िक्छु? िक्नहुुन्छ। तप ईं, तप ईंक  ब लब सलक  
व  अन्य पररव र ििस्यहरू ननिःशुल्क व  मूल्य घट इएको ख न को ल गि योग्य हुन अमेररकी न िररक हुन ुपिैन।   

11. यदि मेरो आम्ि नी िधैं एउटै नरहेम  के िने? तप ईंले ि म न्यतय  प्र प्त िने रकम िूचीबद्ध िनुछहोि।् उि हरर्क  ल गि, 

यदि तप ईंले ि म न्यतय  प्रत्येक मदहन  $1000 बन उनभुयो, तर तप ईंले पनछल्लो मदहन  केही क यछ छुट उन ुभयो र म त्र 
$900 बन उनभुयो भने, तप ईंले प्रनत मदहन  $1000 बन उनहुुन्छ भनी लेखु्नहोि।् यदि तप ईंले ि म न्यतय  ओभरट इम 
प उनभुयो भने, यिल ई िम वेश िनुछहोि,् तर यदि तप ईंले कदहलेक हीं म त्र ओभरट इम क यछ िनुछहुन्छ भने यिल ई िम वेश 
निनुछहोि।्  यदि तप ईंले ज गिर िमु उन ुभयो व  तप ईंको क यछ घण्ट  व  ज्य ल  कम भएम , तप ईंको ह लको आम्ि नी प्रयोि 
िनुछहोि।् 

12. यदि पररव रक  कुन ैििस्यहरूिाँि ररपोटछ िनछक  ल गि आम्ि नी नभएम  के िने? ह मीले आवेिनम  ररपोटछ िनछ तप ईंल ई 
अनरुोध िरेक  केही आम्ि नी प्रक र पररव र ििस्यहरूले प्र प्त निनछ िक्छन ्व  आम्ि नी न ैप्र प्त निनछ िक्छन।् यस्तो 
अवस्थ  आएम  कृपय  भ िम  पनन 0 लेखु्नहोि।् यद्यवप, यदि कुन ैआम्ि नी भ िल ई ख ली र खखएको छ भने, नतनीहरूल ई पनन 
शून्यको रूपम  िर्न  िररनेछ। कृपय  आम्ि नी भ िहरू ख ली छोड्ि  ध्य न दिनहुोि ्फकनकी ह मी तप ईंले ख ली छोड्नभुएको 
हो भन्ने िोच्नेछौं। 

13. ह मी िेन म  गथयौं। ह मीले ह म्रो आम्ि नी िरक तररक म  ररपोटछ िनुछपछछ? तप ईंको आध रभतू तलब र निि बोनिहरूल ई 
आम्ि नीको रूपम  ररपोटछ िनुछपछछ। यदि तप ईंले िरै आध ररत आव ि, ख न  व  कपड क  ल गि कुन ैनिि भत्त  प्र प्त िनुछहुन्छ 
भने, यिल ई पनन तप ईंको आम्ि नीको रूपम  िम वेश िनुछपछछ। यद्िवप, यदि तप ईंको आव ि िैन्य आव ि ननजीकरर् पहलको 
भ िम  छ भने, तप ईंको आव ि भत्त ल ई आम्ि नीको रूपम  िम वेश निनुछहोि।् तैन थको आध रम  प्र प्त िने कुन ैपनन 
अनतररक्त िैन्य भुक्त नील ई पनन आम्ि नीब ट हट उनपुछछ।  

14. यदि पररव रको ल गि आवेिनम  पय छप्त ठ उाँ  छैन भने के िने?  अनतररक्त पररव र ििस्यहरूल ई अलि क िजको टुि म  
िूचीबद्ध िनुछहोि ्र यिल ई तप ईंको आवेिनम  िलंग्न िनुछहोि।् िोस्रो आवेिन प्र प्त िनछ Rhonda Ketner, 

rketner@sbschools.net or 802-652-7160  ल ई िम्पकछ  िनुछहोि।् 

15. मेरो पररव रल ई थप मद्ितको आवश्यकत  छ। के त्यह ाँ ह मीले आवेिन दिनुपने अन्य क यछिमहरू छन?् 3SquaresVT व  
अन्य िह यत  ल भहरूको आवेिन किरी िने भनी िेल  प नछ, तप ईंको स्थ नीय िह यत  क य छलयम  िम्पकछ  िनुछहोि ्व  211 

म  िोन िनुछहोि।्  

यदि तप ईंिाँि अन्य प्रश्नहरू भए व  मद्ितको आवश्यकत  भएम ,  802-652-7160 म  िम्पकछ  िनुछहोि।् 

भविीय, 

Rhonda Ketner 

Director, Nutritional Services 

 

रिचार्ड  बी. रुसेल िाष्ट्रि य ष्ट्िद्यालय स्थापना ऐन (Richard B. Russell National School Lunch Act) लाई यस आिेदनमा उपलब्ध 

गिाएको जानकािी आिश्यक छ। तपाईंले जानकािी उपलब्ध गिाउनु पदैन, ति यष्ट्द तपाईंले यसो नगिेमा, हामी तपाईंको बच्चाको लाष्ट्ग 

ष्ट्न:शुल्क िा कम मूल्य खानाको अनुमोदन गनड सकै्दन ।ं तपाईंले यस आिेदनमा हस्ताक्षि गिेको घिको ियस्क सदस्यको सामाष्ट्जक सुिक्षा 

नम्बिको अन्तिम चाििटा संख्या समािेश गनुडपछड । सामाष्ट्जक सुिक्षा नम्बिका अन्तिम चाि अङ्क तपाईंले पालेका बच्चाको लाष्ट्ग आिेदन गदाड, 

िा तपाईंले पूिक पोषण सहयोग कायडक्रम  (SNAP) को सूची ष्ट्दएमा, आिश्यक परििािको लाष्ट्ग अस्थायी सहायता (TANF) कायडक्रम िा 

भाितीय आिक्षणमा खाद्य ष्ट्ितिण कायडक्रम  (FDPIR) मामला नम्बि िा आफ्नो बच्चाको लाष्ट्ग अन्य FDPIR परिचय ष्ट्दएमा िा तपाईंले 

आिेदनमा हस्ताक्षि गने परििािका ियस्क सदस्यको सामाष्ट्जक सुिक्षा नम्बि छैन भने्न सङे्कत गिेमा आिश्यक पदैन। हामीले तपाईंको 

जानकािीलाई तपाईंको बच्चा ष्ट्न:शुल्क िा कम मूल्य खानाका लाष्ट्ग, स्थापना ि ष्ट्बहानको खानाको प्रबन्ध तथा प्रितडनका लाष्ट्ग योग्य छ छैन 



भष्ट्न ष्ट्नर्ाडिण गनडका लाष्ट्ग प्रयोग गनेछ ।ं हामीले ष्ट्शक्षा, स्वास्थ्य, ि पोषण कायडक्रमहरुलाई ष्ट्तनीहरुको कायडक्रमहरुमा मूल्यांकन, अनुदान, 

िा लाभहरु ष्ट्नर्ाडिणमा ष्ट्तनीहरुलाई मद्दत पुर्याउन, कायडक्रम समीक्षाका लाष्ट्ग लेखापाललाई मद्दत पुर्याउन, ि कायडक्रम ष्ट्नयमहरुको 

उल्लंघन ष्ट्निीक्षणमा कानून प्रितडक अष्ट्र्किीहरुलाई मद्दत पुर्याउन तपाईंको योग्यताको जानकािी साझा गनड सकछ ।ं 

 

जाष्ट्त, िङ, िाष्ट्रि य मूल, ष्ट्लङ्ग, अशक्तता, उमेि िा प्रष्ट्तशोर् िा USDA द्वािा आयोष्ट्जत िा ष्ट्ित्त व्यिस्था गरिएको कुनै पष्ट्न कायडक्रम िा 

ष्ट्क्रयाकलापमा पूिड मानि अष्ट्र्कािहरूको लाष्ट्ग प्रष्ट्तशोर्को आर्ािमा संघीय मानि अष्ट्र्काि  कानून तथा अमेरिकी कृष्ट्ष ष्ट्िभाग (USDA) 

मानि अष्ट्र्काि ष्ट्नयमन तथा नीष्ट्तहरू, USDA ि यसका एजेन्सीहरू, कायाडलय, कमडचािीहरू ि USDA मा सहभागी भएका िा यसलाई 

प्रबन्ध गरििहेका संस्थाहरूको अनुसाि भेदभाि गनड प्रष्ट्तबन्तन्धत गरिएको छ। 

 

कायडक्रम जानकािीका लाष्ट्ग सञ्चािको िैकन्तिक सार्नहरू ( जसै्त बे्रल ष्ट्लपी, ठूलो अक्षिमा छपाइ, अष्ट्र्यो टेप, अमेरिकन ष्ट्चन्ह भाषा 

आष्ट्द) को आिश्यकता पने असक्षमताहरू भएका व्यन्तक्तहरूले लाभहरूका लाष्ट्ग ष्ट्तनीहरूले आिेदन गिेको एजेन्सी ( िाज्य िा स्थानीय) मा 

सम्पकड  गनुडपनेछ। बष्ट्हिा, सुन्नमा कष्ट्ठनाइ भएका िा बोल्ने असक्षमताहरू भएका व्यन्तक्तहरूले (800) 877-8339; मा संघीय रिले सेिा 

(Federal Relay Service) को माध्यमबाट USDA लाई सम्पकड  गनड सकछन्। अष्ट्तरिक्त रूपमा, कायडक्रमको जानकािीलाई अङ्रेजी 

बाहेकका भाषाहरूमा उपलब्ध हुन सके्नछन्। 

कायडक्रममा भेदभािको उजुिी दायि गनडका लाष्ट्ग USDA कायडक्रम भेदभाि फािाम, (AD-3027) अनलाइनमा: 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, ि कुनै पष्ट्न USDA कायाडलयमा पाइने 

फािाम भनुडहोस् िा USDA लाई सम्बोर्न गिी ष्ट्चठ्ठी लेख्नुहोस् ि फािाममा अनुिोर् गरिएको सम्पूणड जानकािी उपलब्ध गिाउँनुहोस्। 

ष्ट्सकायत फािामको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पको अनुिोर् गनडका लाष्ट्ग, (866) 632-9992 मा कल गनुडहोस्। तपाईंको भरिएको फािाम िा ष्ट्चठ्ठीलाई USDA 

मा यस अनुसाि पेश गनुडहोस्: 

मेल:  U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

फ्याक्स: (202) 690-7442; िा 

email:  program.intake@usda.gov. 

यो संस्थान एउटा समान अिसि दायक हो। 

  

https://vermontgov.sharepoint.com/teams/AOE-ChildNutritionPrograms/Shared%20Documents/Child%20Nutrition%20Workgroup/School%20Renewals%20&%20Forms%20F&R/21-22%20Renewal%20Documents/USDA%20Program%20Discrimination%20Complaint%20Form
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint


नि :शुल्क र मूल्य घटाइएको विद्यालय खािाका लाधग कसरी आिेदि ददि े

कृपय  नन :शुल्क व  मूल्य घट इएको ववद्य लय ख न क  ल गि आवेिन भनछ तप ईंको मद्ितक  ननसमत्त यी ननिेशनहरूको प लन  
िनुछहोि।् तप ईंको ब लब सलक  [School District]म  एकभन्ि  धेरै ववद्य लयम  उपजस्थत हुने भएपनन तप ईंले एउट  पररव रको 
ल गि एउट  म त्र आवेिन पेश िनुछपछछ। तप ईंको ब लब सलक को ल गि नन :शुल्क व  मूल्य घट इएको ववद्य लय ख न क  ल गि 

प्रम खर्त िनछ आवेिनल ई पूर्छ रूपम  भनुछपछछ। कृपय  यी ननिेशहरूको िम अनुि र प लन  िनुछहोि ्!ननिेशनहरूक  प्रत्येक चरर् 

तप ईंको आवेिनम  भएक  चरर्िाँि िम न छन।् यदि कुनैपनन िमयम  तप ईं अब के िने भन्ने ब रेम  ननजश्चत हुनुहुन्न भने ,कृपय  
]School/school district contact here; phone and email preferred[ .म  िम्पकछ  िनुछहोि।्  

कृपया आिेदि भिष पेि  ( पेन्न्सल होइि )प्रयोग गिुषहोस ्र स्पष्ट रूपमा देखखिे गरी वप्रन्ट गिुषहोस।् 

 

चरण  2  : पररिारका कुिै सदस्य हालै SNAP, TANF िा FDPIR मा सहभागी हुिुहुन्ि? 

यदद तपाईंको पररिारको कुि ैसदस्य  ( तपाईं सदहत )हाल ैतल सूचीबद्ि गररएका एक िा िेरै सहायता कायषक्रममा सहभागी हुिहुुन्ि भिे ,तपाईंका 
बालबाललका नि :शलु्क विद्यालय खािाका लाधग योग्य हुन्िि ्: 

• परूक पोषर् िह यत  क यछिम  ( Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP ))व  3SquaresVT। 

• आवश्यकत म  रहेक  पररव रहरूको ल गि अस्थ यी िह यत  ( Temporary Assistance for Needy Families )TANF( व  Reach-Up। 

चरण  1  : तपाईंको पररिारका गे्रड  12 सम्म र सदहतका लशशु ,बालबाललका र विद्यार्थीहरूलाई सूचीबद्ि 

गिुषहोस ्

तप ईंको पररव रम  कनत जन  सशशु ,ब लब सलक  र स्कूले ववद्य थीहरू बस्छन ्ह मील ई बत उनहुोि।्  तप ईंको पररव रको दहस्ि  हुनक  ल गि 

तप ईंिाँि उनीहरूको िम्बन्ध हुन ुआवश्यक छैन।  

मैले यहााँ कसलाई सचूीबद्ि गिुषपिष  ?यि भ िम  भि छ ,कृपय  तप ईंको पररव रक  ननम्न िब ैििस्यहरूल ई िम वेश िनुछहोि ्: 

• 18 वषछ व  िोभन्ि  मुननक  र पररव रको आम्ि नीम  ननभछर ब लब सलक ; 
• तप ईंको स्य ह र अन्तिछत िोस्टर स्य ह रक  व  घरब रबबहीन ,बि इ िरेर आएक  व  घरब ट भ िेक  ब लब सलक ; 
• जुनिुकै उमेरक  [school /school district here] म  उपजस्थत ववद्य थीहरू। 

A) प्रत्येक बच्चाको िाम लेखु्नहोस।् 

प्रत्येक बच्च को न म वप्रन्ट िनुछहोि।् 

प्रत्येक बच्च को ल गि आवेिनको 
एउट  रेख  प्रयोि िनुछहोि।् न महरू 

वप्रन्ट िि छ ,प्रत्येक ब किम  एउट  
अक्षर लेखु्नहोि।् यदि तप ईंल ई न म 

लेख्न ठ उाँ  पुिेन भन ेरोफकनुहोि।् यदि 

आवेिनम  भएक  रेख  िंख्य भन्ि  
ब लब सलक को िंख्य  धेरै भएम  ,
अनतररक्त ब लब सलक को ल गि िबै 
आवश्यक ज नक री िदहत अको 
क िजको टुि  यिम  िंलग्न 

िनुछहोि।् 

B) बच्चा [name of 

school /school district 

here] मा पढ्ि ?कुन 

ब लब सलक ले [name of 

school /school district 

here] म  पढ्छन ्भनी 
ह मील ई बत उन 

“ववद्य थी ”शीषछक 

अन्तिछतको स्तम्भम  ‘ हो ’
व  ‘ होइन ’गचन्ह 

लि उनहुोि।् यदि तप ईंले 

‘हो ’गचन्ह लि उनहुुन्छ 

भने ,ि य ाँ भ िम  रहेको 
‘गे्रड ’स्तम्भम  
ववद्य थीको गे्रड स्तर 

लेखु्नहोि।् 

C) तपाईंका कुि ैफोस्टर बालबाललका 
िि ्?यदि कुन ैब लब सलक ल ई िोस्टर 

ब लब सलक को रूपम  िूचीबद्ध 

िररएम  ,बच्च को न मको छेउको 
“िोस्टर बच्च  ”ब किम  गचन्ह 

लि उनहुोि।्  यदि तप ईंले िोस्टर 

ब लब सलक क  ल गि म त्र आवेिन दििैं 

हुनहुुन्छ भने ,चरण  1 को िम जप्तपनछ 

चरण  4 म  ज नहुोि।् 

तप ईंिाँि ैबस्ने िोस्टर ब लब सलक ल ई 

तप ईंको पररव रको ििस्यको रूपम  
िर्न  िनछ िफकनेछ र तप ईंको 
आवेिनम  िचूीबद्ध िनुछपछछ। यदि तप ईं 

िोस्टर र िरै-िोस्टर ब लब सलक  िबुकै  
ल गि आवेिन दििैं हुनहुुन्छ भने ,चरर्  3 

म  ज नहुोि।्   

D) के घरबारबबहीि ,बसाइ सरेर 
आएका िा घरबाट भागेका 
बालबाललका िि ्? यदि 

तप ईंल ई यि भ िम  
िूचीबद्ध िररएको कुन ैबच्च ले 

यि म पिण्ड परू  िछछ  भन्ने 

ववश्व ि ल ग्छ भने ,बच्च को 
न मको छेउको  “ घरब रबबहीन ,

बि इ िरेको आएको ,घरब ट 

भ िेको ”ब किम  गचन्ह 

लि उनहुोि ्र आवेिनक  िब ै

चरर्हरू परू  िनुछहोि।् 



चरण  2  : पररिारका कुिै सदस्य हालै SNAP, TANF िा FDPIR मा सहभागी हुिुहुन्ि? 

• भ रतीय आरक्षर्म  ख द्य ववतरर् क यछिम  ( Food Distribution Program on Indian Reservations )FDPIR(। 

A)  यदद तपाईंको पररिारको कुि ैपनि व्यन्क्त 

माधर्थ सूचीबद्ि गररएका कुि ैपनि कायषक्रमहरूमा 
सहभागी हुिहुुन्ि भिे : 

• चरण  2 ल ई ख ली छोड्नहुोि ्र चरण  3 म  
ज नहुोि।् 

B(  यदद तपाईंको पररिारको कुि ैव्यन्क्त माधर्थ सूचीबद्ि गररएका कुि ैपनि कायषक्रमहरूमा 
सहभागी हुिहुुन्ि भिे : 

• SNAP, TANF व  FDPIR क  ल गि केि नम्बर लेखु्नहोि।् तप ईंले एउट  म त्र केि नम्बर 

उपलब्ध िर उन आवश्यक छ। यदि तप ईं यी मध्ये कुन ैएउट  क यछिमम  िहभ िी 
हुनहुुन्छ र केि नम्बर थ ह  छैन भने ,यह ाँ िम्पकछ  िनुछहोि ्:Call 1-800-479-6151 

• चरण  4 म  ज नहुोि।् 

चरण  3  : पररिारका सबै सदस्यहरूको आम्दािी ररपोटष गिुषहोस ्

मैले मेरो आम्दािीको ररपोटष कसरी गिे ? 

• यदि तप ईंको पररव रले आम्ि नीको ब रेम  ररपोटछ िनुछपछछ  पनन भनी ननध छरर् िनछ आवेिनको पछ डड भ िम  वप्रन्ट िररएको“ ियस्कको 
आम्दािी स्रोत ”र“ बालबाललकाको आम्दािीको स्रोत ”न मक शीषछक रहेको च टछहरूको प्रयोि िनुछहोि।् 

• िब ैरकमल ई कूल आम्ि नीम  म त्र ररपोटछ िनुछहोि।् िब ैआम्ि नील ई परू्छ अकंीय डलरम  ररपोटछ िनुछहोि।् िेन्टहरू िम वेश निनुछहोि।्  

o कूल आम्ि नी भनेको कर नतनुछ अि डडको कूल आम्ि नी हो 
o धेरैजिो म ननिले आम्ि नील ई जम्म  ,“कूल ”रकम नभएर  “ घर लैज ने ”रकमको रूपम  िोच्छन।् तप ईंले यि आवेिनम  ररपोटछ 

िनुछभएको आम्ि नी कर ,बीम  वप्रसमयम व  तप ईंको तलबब ट क दटने कुन ैरकमको भुक्त नम  कम रकम िेख इएको छैन भनी ननजश्चत 

िनुछहोि।् 

• आम्ि नी ब रेम  ररपोटछ िनछ छैन भने कुन ैपनन भ िम  “ 0 ”लेखु्नहोि।् ख ली र खखएको कुन ैपनन आम्ि नी भ िल ई पनन शून्यको रूपम  िर्न  
िररनेछ। यदि तप ईंले  ‘ 0 ’लेखु्नहुन्छ व  कुन ैभ िल ई ख ली छोड्नहुुन्छ भने ,तप ईंले ररपोटछ िनुछपने कुन ैआम्ि नी नभएको प्रम खर्त  ( व च  )
ििै हुनहुुन्छ। यदि स्थ नीय अगधक रीले तप ईंको पररव रको आम्ि नी िलत तररक ले ररपोटछ िररएको शंक  िरेम  ,तप ईंको आवेिनको 
छ नबबन िररनेछ। 

• प्रत्येक भ िको ि य ाँ भ िम  रहेक  गचन्ह ब किहरूको प्रयोि िरी प्रत्येक प्रक रक  आम्ि नी प्र य :कनत पटक प्र प्त भयो भनी गचन्ह 

लि उनहुोि।् 

3  A   बालबाललकाले आजषि गरेको आम्दािी बारेमा ररपोटष गिुषहोस ्

A)  बालबाललकाले आजषि गरेको िा प्राप्त गरेको सब ैआम्दािी बारेमा ररपोटष गिुषहोस।् चरर्  1 म  िचूीबद्ध िररएक  तप ईंको पररव रक  िब ै

ब लब सलक को िंयकु्त कूल आम्ि नील ई  “ कूल ब ल आम्ि नी ”गचन्ह ंफकत ब किम  ररपोटछ िनुछहोि।् तप ईंले िोस्टर ब लब सलक  िदहत 

तप ईंक  ब ाँकी ब लब सलक को ल गि आवेिन दििैं हुनहुुन्छ भने म त्र िोस्टर ब लब सलक को आम्ि नीको िर्न  िनुछहोि।्  

बाल आम्दािी के हो ? ब ल आम्ि नी भनेको तप ईंक  ब लब सलक ल ई तप ईंको पररव रभन्ि  ब दहरब ट प्रत्यक्ष रूपम  भुक्त न िरी प्र प्त िरेको 
रकम हो। धेरै पररव रम  कुन ैपनन ब ल आम्ि नी हुाँिैन। 

3  B  ियस्कले आजषि गरेको आम्दािी बारेमा ररपोटष गिुषहोस ्

मैले यहााँ कसलाई सचूीबद्ि गिुषपिष? 

• यि भ िम  भि छ ,कृपय  तप ईंिाँि िम्बन्ध नभएक  र नतनीहरूको आफ्नो आम्ि नी प्र प्त निने भएपनन तप ईंिाँि ैबस्ने र आम्ि नी तथ  
खचछहरू ि झ  िने तप ईंको पररव रक  िब ैवयस्क ििस्यहरूल ई िम वेश िनुछहोि।् 

• समािेश िगिुषहोस ्   :  

o तप ईंिाँि ैबस्ने तर तप ईंको पररव रको आम्ि नीद्व र  िह यत  प्र प्त नभएक  र तप ईंको प ररव ररक आम्ि नीम  योिि न निने 

व्यजक्तहरू।  

o ब लब सलक  र ववद्य थीहरूल ई पदहले न ैचरण  1 म  िचूीबद्ध िररएको छ। 



चरण  3  : पररिारका सबै सदस्यहरूको आम्दािी ररपोटष गिुषहोस ्

a) ियस्क पररिार सदस्यहरूको 
िाम सूचीबद्ि गिुषहोस।् 
“वयस्क पररव र ििस्यहरूको 
न म लेखु्नहोि ्  ( पदहलो र अजन्तम 

न म)” गचन्ह ंफकत ब किम  
तप ईंको पररव रको प्रत्येक 

ििस्यहरूको न म लेखु्नहोि।् 

तप ईंले चरण 1 म  िचूीबद्ध 

िनुछभएक  कुन ैपनन पररव र 

ििस्यहरूको न म नलेखु्नहोि।् 

यदि चरण  1 म  िचूीबद्ध 

िररएको बच्च को आम्ि नी छ 

भने ,चरण  3 , भाग  A क  
ननिेशनहरूको प लन  िनुछहोि।् 

b) कामबाट प्राप्त हुिे आम्दािीको ररपोटष गिुषहोस।् 
आवेिनको  “ ज गिरब ट भएको आम्ि नी ”भ िम  
क मब ट प्र प्त िब ैआम्ि नीको ररपोटछ िनुछहोि।् यो 
ि ध रर्तय  तप ईंले आफ्नो ज गिरब ट कम एको 
रकम हो। यदि तप ईं स्वरोजि र व्यवि यी व  खेती 
म सलक हुनहुुन्छ भने ,तप ईंले आफ्नो कूल आम्ि नी 
ररपोटछ िनुछपनेछ। 

 

म स्िरोजगार िु भिे के गिे ? उक्त क मब ट प्र प्त 

कूल रकमल ई आम्ि नीको रूपम  ररपोटछ िनुछहोि।् 

यिल ई तप ईंको कूल रसिि व  र जस्वब ट तप ईंको 
व्यवि यको कूल िञ्च लन व्ययल ई घट एर िर्न  
िररन्छ।  

c) सािषजनिक सहायता /बाल सहायता /नििाषह 

व्ययबाट प्राप्त आम्दािीको ररपोटष गिुषहोस।् 
आवेिनको  “ ि वछजननक िह यत  /ब ल 

िह यत  /ननव छह व्यय ”भ िम  ल ि ूहुने िब ै

आम्ि नी ब रेम  ररपोटछ िनुछहोि।् च टछम  िूचीबद्ध 

निररएको कुन ैपनन ि वछजननक िह यत  
ल भहरूको निि मूल्य ब रेम  ररपोटछ निनुछहोि।् 

यदि आम्ि नी ब ल िह यत  व  ननव छह व्यय म िछ त 

प्र प्त हुन्छ भने ,अि लतले आिेश दिएक  
भुक्त नीहरू म त्र ररपोटछ िनुछहोि।् अनौपच ररक तर 

ननयसमत भुक्त नीहरूल ई अको भ िम  रहेको 
“अन्य ”आम्ि नीको रूपम  ररपोटछ िनुछपछछ।  

d) पेन्सि /अिकाश /अन्य सब ै

आम्दािीबाट प्राप्त आम्दािी 
बारेमा ररपोटष गिुषहोस।् 
आवेिनको 
“पेन्िन /अवक श /अन्य िब ै

आम्ि नी ”भ िम  ल ि ूहुने िब ै

आम्ि नी ब रेम  ररपोटछ िनुछहोि।् 

e) कूल पररिारको आकार बारेमा ररपोटष गिुषहोस।्  “ कूल 

पररव र ििस्य  ( ब लब सलक  र वयस्क)” भ िम  
पररव र ििस्यहरूको कूल िंख्य  प्रववष्ट िनुछहोि।् यो 
िंख्य  चरण  1 र चरण  3 म  िचूीबद्ध िररएको 
पररव र ििस्य िंख्य िाँि बर बर हुनपुछछ। यदि 

तप ईंले आवेिनम  िूचीबद्ध निनुछभएक  तप ईंक  
कुन ैपररव र ििस्य हुनहुुन्छ भने ,पछ डड फित छ 
ज नहुोि ्र नतनीहरूल ई थप्नहुोि।् िब ैपररव र 

ििस्यहरूल ई िूचीबद्ध िनछ एकिम ैमहत्त्वपरू्छ हुन्छ 

फकनकी तप ईंको पररव रको आक रले नन :शुल्क र कम 

मूल्य ख न को योग्यत म  प्रभ व प छछ। 

f) तपाईंको सामान्जक सुरक्षा िम्बरको अन्न्तम चार 

अंक प्रदाि गिुषहोस।् वयस्क पररव र ििस्यले 

उपलब्ध िर इएको ठ उाँम  आफ्नो ि म जजक िुरक्ष  
नम्बरको अजन्तम च र अंक प्रववष्ट िनुछपछछ। 

तप ईंिाँि ि म जजक िरुक्ष  नम्बर छैन भनेपनन 

तप ईं ल भहरूक  ल गि आवेिन दिनको ल गि योग्य 

हुनहुुन्छ। यदि कुन ैपनन वयस्क पररव र ििस्यिाँि 

ि म जजक िरुक्ष  नम्बर छैन भने ,यि ठ उाँल ई 

ख ली छोड्नहुोि ्र ि य ाँ भ िम  लेबल िररएको  “SS 

छैन भने ज ाँच िनुछहोि ्”ब किम  गचन्ह 

लि उनहुोि।् 

चरण  4  : सम्पकष  जािकारी र ियस्कको हस्ताक्षर 

सब ैआिेदिहरूमा पररिारको ियस्क सदस्यले हस्ताक्षर गिुषपिष। आिेदिमा हस्ताक्षर गरेर ,पररिारको सदस्यले सब ैजािकारी तथ्य र पूणष रूपमा 
उपलब्ि गराइएको िाचा गिुषहुन्ि। यस भागलाई पूरा गिुष अगाडड ,कृपया तपाईंले यस आिेदिको पिाडड भागमा रहेको गोपिीयता र िागररक 

अधिकार कर्थिहरू पनि पढ्िुहोस।् 
A) तपाईंको सम्पकष  जािकारी उपलब्ि 

गराउिहुोस।् यदि यो ज नक री उपलब्ध छ भने 

उपलब्ध िर इएको भ िम  तप ईंको ह लको 
ठेि न  लेखु्नहोि।् यदि तप ईंको स्थ यी ठेि न  
छैन भने ,यिले तप ईंको बच्च ल ई नन :शुल्क व  
मूल्य घट इएको ववद्य लय ख न क  ल गि 

अयोग्य बन उाँ िैन। िोन नम्बर ,इमेल ठेि न  
व  िबुकैो ि झ  वकैजल्पक छ तर यदि ह मीले 

तप ईंल ई िम्पकछ  िनछ आवश्यक परेम  यिले 

ह मील ई तप ईंिाँि द्रतु िम्पकछ  िनछ िह यत  
िछछ। 

B) तपाईंको िाम वप्रन्ट 

गरी हस्ताक्षर गिुषहोस।् 
आवेिनम  हस्त क्षर िने 

वयस्कको न म वप्रन्ट 

िनुछहोि ्र उक्त व्यजक्तले 

“वयस्कको हस्त क्षर ”

ब किम  हस्त क्षर िछछ।  

C) आजको लमनत 

लेखु्नहोस।् 
उपलब्ध 

िर इएको ख ली 
ठ उाँम  ,ब किम  
आजको समनत 

लेखु्नहोि।्    

D) बालबाललकाको जानतय र साम्प्रदानयक 

पदहचािहरू साझा गिुषहोस ्(िकैन्ल्पक)। 

आवेिनको पछ डड भ िम  ,ह मी तप ईंल ई 

आफ्न  ब लब सलक को ज नत र 

ि म्प्रि नयकत  ब रेम  ज नक री ि झ  िनछ 
अनरुोध िछौं। यो भ ि वकैजल्पक छ र 

यिले तप ईंको बच्च को नन :शुल्क व  कम 

मूल्य ववद्य लय ख न को योग्यत म  
प्रभ व प िैन। 



रिचार्ड  बी. रुसेल िाष्ट्रि य ष्ट्िद्यालय स्थापना ऐन (Richard B. Russell National School Lunch Act) लाई यस आिेदनमा उपलब्ध 

गिाएको जानकािी आिश्यक छ। तपाईंले जानकािी उपलब्ध गिाउनु पदैन, ति यष्ट्द तपाईंले यसो नगिेमा, हामी तपाईंको बच्चाको लाष्ट्ग 

ष्ट्न:शुल्क िा कम मूल्य खानाको अनुमोदन गनड सकै्दन ।ं तपाईंले यस आिेदनमा हस्ताक्षि गिेको घिको ियस्क सदस्यको सामाष्ट्जक सुिक्षा 

नम्बिको अन्तिम चाििटा संख्या समािेश गनुडपछड । सामाष्ट्जक सुिक्षा नम्बिका अन्तिम चाि अङ्क तपाईंले पालेका बच्चाको लाष्ट्ग आिेदन गदाड, 

िा तपाईंले पूिक पोषण सहयोग कायडक्रम  (SNAP) को सूची ष्ट्दएमा, आिश्यक परििािको लाष्ट्ग अस्थायी सहायता (TANF) कायडक्रम िा 

भाितीय आिक्षणमा खाद्य ष्ट्ितिण कायडक्रम  (FDPIR) मामला नम्बि िा आफ्नो बच्चाको लाष्ट्ग अन्य FDPIR परिचय ष्ट्दएमा िा तपाईंले 

आिेदनमा हस्ताक्षि गने परििािका ियस्क सदस्यको सामाष्ट्जक सुिक्षा नम्बि छैन भने्न सङे्कत गिेमा आिश्यक पदैन। हामीले तपाईंको 

जानकािीलाई तपाईंको बच्चा ष्ट्न:शुल्क िा कम मूल्य खानाका लाष्ट्ग, स्थापना ि ष्ट्बहानको खानाको प्रबन्ध तथा प्रितडनका लाष्ट्ग योग्य छ छैन 

भष्ट्न ष्ट्नर्ाडिण गनडका लाष्ट्ग प्रयोग गनेछ ।ं हामीले ष्ट्शक्षा, स्वास्थ्य, ि पोषण कायडक्रमहरुलाई ष्ट्तनीहरुको कायडक्रमहरुमा मूल्यांकन, अनुदान, 

िा लाभहरु ष्ट्नर्ाडिणमा ष्ट्तनीहरुलाई मद्दत पुर्याउन, कायडक्रम समीक्षाका लाष्ट्ग लेखापाललाई मद्दत पुर्याउन, ि कायडक्रम ष्ट्नयमहरुको 

उल्लंघन ष्ट्निीक्षणमा कानून प्रितडक अष्ट्र्किीहरुलाई मद्दत पुर्याउन तपाईंको योग्यताको जानकािी साझा गनड सकछ ।ं 

 

जाष्ट्त, िङ, िाष्ट्रि य मूल, ष्ट्लङ्ग, अशक्तता, उमेि िा प्रष्ट्तशोर् िा USDA द्वािा आयोष्ट्जत िा ष्ट्ित्त व्यिस्था गरिएको कुनै पष्ट्न कायडक्रम िा 

ष्ट्क्रयाकलापमा पूिड मानि अष्ट्र्कािहरूको लाष्ट्ग प्रष्ट्तशोर्को आर्ािमा संघीय मानि अष्ट्र्काि  कानून तथा अमेरिकी कृष्ट्ष ष्ट्िभाग (USDA) 

मानि अष्ट्र्काि ष्ट्नयमन तथा नीष्ट्तहरू, USDA ि यसका एजेन्सीहरू, कायाडलय, कमडचािीहरू ि USDA मा सहभागी भएका िा यसलाई 

प्रबन्ध गरििहेका संस्थाहरूको अनुसाि भेदभाि गनड प्रष्ट्तबन्तन्धत गरिएको छ। 

 

कायडक्रम जानकािीका लाष्ट्ग सञ्चािको िैकन्तिक सार्नहरू ( जसै्त बे्रल ष्ट्लपी, ठूलो अक्षिमा छपाइ, अष्ट्र्यो टेप, अमेरिकन ष्ट्चन्ह भाषा 

आष्ट्द) को आिश्यकता पने असक्षमताहरू भएका व्यन्तक्तहरूले लाभहरूका लाष्ट्ग ष्ट्तनीहरूले आिेदन गिेको एजेन्सी ( िाज्य िा स्थानीय) मा 

सम्पकड  गनुडपनेछ। बष्ट्हिा, सुन्नमा कष्ट्ठनाइ भएका िा बोल्ने असक्षमताहरू भएका व्यन्तक्तहरूले (800) 877-8339; मा संघीय रिले सेिा 

(Federal Relay Service) को माध्यमबाट USDA लाई सम्पकड  गनड सकछन्। अष्ट्तरिक्त रूपमा, कायडक्रमको जानकािीलाई अङ्रेजी 

बाहेकका भाषाहरूमा उपलब्ध हुन सके्नछन्। 

कायडक्रममा भेदभािको उजुिी दायि गनडका लाष्ट्ग USDA कायडक्रम भेदभाि फािाम, (AD-3027) अनलाइनमा: 

https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint, ि कुनै पष्ट्न USDA कायाडलयमा पाइने 

फािाम भनुडहोस् िा USDA लाई सम्बोर्न गिी ष्ट्चठ्ठी लेख्नुहोस् ि फािाममा अनुिोर् गरिएको सम्पूणड जानकािी उपलब्ध गिाउँनुहोस्। 

ष्ट्सकायत फािामको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पको अनुिोर् गनडका लाष्ट्ग, (866) 632-9992 मा कल गनुडहोस्। तपाईंको भरिएको फािाम िा ष्ट्चठ्ठीलाई USDA 

मा यस अनुसाि पेश गनुडहोस्: 

मेल:  U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

फ्याक्स: (202) 690-7442; िा 

email:  program.intake@usda.gov. 

यो संस्थान एउटा समान अिसि दायक हो। 

 

https://vermontgov.sharepoint.com/teams/AOE-ChildNutritionPrograms/Shared%20Documents/Child%20Nutrition%20Workgroup/School%20Renewals%20&%20Forms%20F&R/21-22%20Renewal%20Documents/USDA%20Program%20Discrimination%20Complaint%20Form
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint

