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

आदरणीय आमाबुवा/अभििावक: 

बच्चाहरूलाई भिक्षा हाभिल गर्नको लागग स्वस्थ िोजर् आवश्यक छ। South Burlington School District ले ववद्यालय खुलेको 
हरेक ददर् स्वस्थ खार्ा प्रदार् गदनछ। र्ास्ताको लागत $2.50  हो; खार्ाको लागत $3.50 for elementary Students and $4.00 
for middle and high school हो। तपाईंका बालबाललका नि:शुल्क खािाका लाधि िा मलू्य घटाइएको खािाका लाधि योग्य 
हुिसक्छि।् यि प्याकेटले नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ा लािहरूको आवेदर् र ववस्ततृ नर्देिर्हरूको िेट िमावेि गछन। 
तपाईंलाई आवेदर् प्रक्रियामा मद्दत गर्नका लागग तल केही िामान्य प्रश्र् र नतर्ीहरूको उत्तरहरू छर्।् 

1. नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ा किले प्राप्त गर्न िक्छ?  

• 3 Squares VT वा Reach-Up बाट लािहरू प्राप्त गरे् पररवारका िबै बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग 
योग्य छर्।् 

• फोस्टर स्याहार एजेन्िी वा अदालतको कारू्र्ी जजम्मेवारी अन्तगनतका फोस्टर बालबाभलका नर्िःिुल्क खार्ाको लागग 
योग्य हुन्छर्।्  

• स्कूलको Head Start कायनिममा िहिागी बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग योग्य छर्।् 
• घरबारबबहीर्, घरबाट िागेका वा बिाइ िरेकाको पररिाषािँग मेल खारे् बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाका लागग योग्य 

छर्।् 
• यदद तपाईंको घरायिी आम्दार्ी िंघीय आम्दार्ी योग्यता नर्देभिकामा िूगचत िन्दा बादहरी िीमाभित्र परेमा पनर् 

तपाईंका बालबाभलकाले नर्िःिलु्क वा मलू्य घटाइएको खार्ा प्राप्त गर्न िक्छर्।् यदद तपाईंको घरायिी आम्दार्ी 
यि चाटनमा िएको िन्दा थोरै िए वा िीमा मुनर् िए तपाईंका बालबाभलका नर्:िुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ाका 
लागग योग्य हुर्िक्छर्।्  

 

 
2. मेरो बालबाभलका घरबारबबहीर्, बिाइ िरेका वा घरबाट िागेकाको रूपमा योग्य हुन्छर् ्िर्ी मैले किरी थाहा पाउरे्? 

तपाईंको पाररवाररक िदस्यहरूको स्थायी ठेगार्ा छैर्? तपाईं िबै एकिाथमा आश्रय, होटल वा अन्य अस्थायी आवािमा बस्दै 
हुरु्हुन्छ? तपाईंको पररवार िमयारु्कूल आधारमा पुर्स्थानवपत हुन्छ? तपाईंिँग आफ्र्ो पूवन पररवार वा घर छोड्र् चाहरे् 
बालबाभलका बस्दै छर्?् यदद तपाईंलाई तपाईंको पररवारका बालबाभलकाले यी व्याख्याहरूलाई पूरा गछनर् ्िन्रे् लाग्छ र तपाईंका 

ववद्यालय वषन 2020-2021 को लागग िंघीय योग्यता आम्दार्ी चाटन 
पररवारको आकार वावषनक माभिक िाप्तादहक 

1 23,606 1,968 454 

2 31,894 2,658 614 

3 40,182 3,349 773 

4 48,470 4,040 933 

5 56,758 4,730 1,092 

6 65,046 5,421 1,251 

7 73,334 6,112 1,411 

8 81,622 6,802 1,570 

प्रत्येक अनतररक्त व्यजक्त: 8,288 691 160 



बालबाभलकाले नर्:िुल्क खार्ा प्राप्त गरे्छर् ्िर्ी तपाईंलाई बताइएको छैर् िरे्, कृपया Joanne Godek, 802-652-7392 
or jgodek@sbschools.net लाई फोर् िम्पकन  गरु्नहोि ्वा इमेल गरु्नहोि।्  

3. के मैले प्रत्येक बच्चाको लागग एक-एक वटा आवेदर् िर्न आवश्यक छ?  छैर्। तपाईंको घरका िबै ववद्याथीहरूका लागग एउटा 
नर्:िुल्क तथा मूल्य घटाइएको ववद्यालय खार्ा आवेदर् प्रयोग गरु्नहोि।् हामी पूरा र्िरेको आवेदर्लाई अरु्मोदर् गर्न िक्दैर्ौं, 
त्यिैले िबै आवश्यक जार्कारी िरे्मा नर्जश्चत हुरु्होि।् नर्म्र् ठेगार्ामा पूरा गररएको आवेदर् क्रफतान गरु्नहोि ्

4. यि ववद्यालय वषनमा मेरा बालबाभलका नर्:िुल्क खार्ाको लागग पदहले रै् स्वीकृत गररएका छर् ्िन्रे् पत्र मलाई प्राप्त ियो 
िरे् मैले आवेदर् गरु्न पछन?  पदैर्, तर तपाईंले प्राप्त गरु्निएको पत्रलाई ध्यार् ददएर पढ्रु्होि ्र नर्देिर्हरूको पालर् गरु्नहोि।् 
यदद तपाईंको पररवारको कुरै् बालबाभलका तपाईंको योग्यता िूचर्ामा छूटेका गथए िरे्, Rhonda Ketner, 500 Dorset 
Street, South Burlington, VT, 05403, 802-652-7160 or rketner@sbschools.net  लाई तुरून्तै िम्पकन  
गरु्नहोि।् 

5. म अर्लाइर् आवेदर् ददर् िक्छु? िक्रु्हुन्छ! यदद तपाईं िक्षम हुरु्हुन्छ िरे् तपाईंलाई कागजी आवेदर्को िट्टामा अर्लाइर् 
आवेदर् िर्न प्रोत्िादहत गररन्छ। अर्लाइर् आवेदर्का लागग पनर् िोही आवश्यकताहरू आवश्यक छर् ्र तपाईंलाई कागजी 
आवेदर्मा उपलब्ध गराउरे् िोही जार्कारी उपलब्ध गराउर् अरु्रोध गरररे्छ। िुरु गर्न वा अर्लाइर् आवेदर्को बारेमा थप 
जान्र्का लागग  मा जारु्होि।् यदद तपाईंिँग अर्लाइर् आवेदर् बारेमा कुरै् प्रश्र्हरू छर् ्िरे् Rhonda Ketner, 802-652-
7160 or rketner@sbschools.net लाई िम्पकन  गरु्नहोि।् 

6. मेरो बच्चाको आवेदर् गत वषन स्वीकृत िएको गथयो। के मलेै अको िर्न आवश्यक छ?  हो।  तपाईंको बच्चाको आवेदर् त्यो 
ववद्यालय वषन र यो ववद्यालय वषनका October 15th, 2020 देखख िुरुका केही ददर्का लागग मात्र उपयुक्त गथयो। तपाईंले 
ववद्यालयले र्याँ ववद्यालय वषनका लागग तपाईंको बच्चा योग्य छ िर्ी तपाईंलाई र्िन्दािम्म र्याँ आवेदर् पठाउरु्पछन। यदद 
तपाईंले स्कूलले स्वीकृत गरेको र्याँ आवेदर्मा पठाउरु्हुन्र् वा तपाईंको बच्चा नर्:िुल्क खार्ाको लागग योग्य िएको बारेमा 
िूगचत गररएको छैर् िरे्, तपाईंको बच्चालाई खार्ाका लागग पूणन िुल्क लगाइरे्छ।   

7. मैले WIC प्राप्त गछुन।  मेरा बालबाभलकाले नर्:िुल्क खार्ा प्राप्त गर्न िक्छर्?्  WIC मा िहिागी घरका बालबाभलका नर्िःिलु्क 
वा मूल्य घटाइएका खार्ाका लागग योग्य हुर् िक्छर्।् कृपया आवेदर्मा पठाउरु्होि।् 

8. के मैले उपलब्ध गराएका जार्कारीको जाँच गरररे्छ? हो, जाँच गरररे्छ। हामी तपाईंलाई तपाईंले ररपोटन गरु्निएको पररवार 
आम्दार्ीको भलखखत प्रमाण पठाउर् पनर् अरु्रोध गर्न िक्रे्छौं।  

9. यदद म अदहले योग्य र्िएमा, के मैले पनछ आवेदर् ददर् िक्छु? िक्रु्हुन्छ, तपाईंले ववद्यालय वषन अवगधमा कुरै्पनर् 
िमयमा आवेदर् ददर् िक्रु्हुन्छ। उदाहरणका लागग, यदद घरायिी आम्दार्ी कम िएर आम्दार्ी िीमािन्दा मुनर् िए बेरोजगार 
आमाबुवा वा अभििावकका बालबाभलका नर्:िुल्क तथा मूल्य घटाइएका खार्ाका लागग योग्य हुर् िक्छर्।् 

10. यदद मेरो आवेदर् बारे ववद्यालयको नर्णनयिँग मैले अिहमनत जर्ाए के हुन्छ? तपाईंले ववद्यालय अगधकारीहरूिँग कुरा 
गरु्नपछन। तपाईंले नर्म्र् ठेगार्ामा फोर् गरी वा पत्र पठाएर िुरु्वाईका लागग पनर् अरु्रोध गर्न िक्रु्हुन्छ Amadee Denton 

802-652-7056 or adenton @sbschools.net। 

11. यदद मेरो घरको कुरै् व्यजक्त अमेररकी र्ागररक र्िए के मैले आवेदर् ददर् िक्छु? िक्रु्हुन्छ। तपाईं, तपाईंका बालबाभलका 
वा अन्य पररवार िदस्यहरू नर्िःिुल्क वा मूल्य घटाइएको खार्ाको लागग योग्य हुर् अमेररकी र्ागररक हुरु् पदैर्।   

12. यदद मेरो आम्दार्ी िधैं एउटै र्रहेमा के गरे्? तपाईंले िामान्यतया प्राप्त गरे् रकम िूचीबद्ध गरु्नहोि।् उदाहरणका लागग, 

यदद तपाईंले िामान्यतया प्रत्येक मदहर्ा $1000 बर्ाउरु्ियो, तर तपाईंले पनछल्लो मदहर्ा केही कायन छुटाउरु् ियो र मात्र 



$900 बर्ाउरु्ियो िरे्, तपाईंले प्रनत मदहर्ा $1000 बर्ाउरु्हुन्छ िर्ी लेखु्नहोि।् यदद तपाईंले िामान्यतया ओिरटाइम 
पाउरु्ियो िरे्, यिलाई िमावेि गरु्नहोि,् तर यदद तपाईंले कदहलेकाहीं मात्र ओिरटाइम कायन गरु्नहुन्छ िरे् यिलाई िमावेि 
र्गरु्नहोि।्  यदद तपाईंले जागगर गुमाउरु् ियो वा तपाईंको कायन घण्टा वा ज्याला कम िएमा, तपाईंको हालको आम्दार्ी प्रयोग 
गरु्नहोि।् 

13. यदद पररवारका कुरै् िदस्यहरूिँग ररपोटन गर्नका लागग आम्दार्ी र्िएमा के गरे्? हामीले आवेदर्मा ररपोटन गर्न तपाईंलाई 
अरु्रोध गरेका केही आम्दार्ी प्रकार पररवार िदस्यहरूले प्राप्त र्गर्न िक्छर् ्वा आम्दार्ी रै् प्राप्त र्गर्न िक्छर्।् यस्तो 
अवस्था आएमा कृपया िागमा पनर् 0 लेखु्नहोि।् यद्यवप, यदद कुरै् आम्दार्ी िागलाई खाली राखखएको छ िरे्, नतर्ीहरूलाई पनर् 
िून्यको रूपमा गणर्ा गरररे्छ। कृपया आम्दार्ी िागहरू खाली छोड्दा ध्यार् ददरु्होि ्क्रकर्की हामी तपाईंले खाली छोड्रु्िएको 
हो िन्रे् िोच्रे्छौं। 

14. हामी िेर्ामा गथयौं। हामीले हाम्रो आम्दार्ी फरक तररकामा ररपोटन गरु्नपछन? तपाईंको आधारिूत तलब र र्गद बोर्िहरूलाई 
आम्दार्ीको रूपमा ररपोटन गरु्नपछन। यदद तपाईंले गैर आधाररत आवाि, खार्ा वा कपडाका लागग कुरै् र्गद ित्ता प्राप्त गरु्नहुन्छ 
िरे्, यिलाई पनर् तपाईंको आम्दार्ीको रूपमा िमावेि गरु्नपछन। यद्दवप, यदद तपाईंको आवाि िैन्य आवाि नर्जीकरण पहलको 
िागमा छ िरे्, तपाईंको आवाि ित्तालाई आम्दार्ीको रूपमा िमावेि र्गरु्नहोि।् तैर्ाथको आधारमा प्राप्त गरे् कुरै् पनर् 
अनतररक्त िैन्य िुक्तार्ीलाई पनर् आम्दार्ीबाट हटाउरु्पछन।  

15. यदद पररवारको लागग आवेदर्मा पयानप्त ठाउँ छैर् िरे् के गरे्?  अनतररक्त पररवार िदस्यहरूलाई अलग कागजको टुिामा 
िूचीबद्ध गरु्नहोि ्र यिलाई तपाईंको आवेदर्मा िंलग्र् गरु्नहोि।् दोस्रो आवेदर् प्राप्त गर्न Rhonda Ketner, director, 652-

7160 or rketner@sbschools.net  लाई िम्पकन  गरु्नहोि।् 

16. मेरो पररवारलाई थप मद्दतको आवश्यकता छ। के त्यहाँ हामीले आवेदर् ददरु्परे् अन्य कायनिमहरू छर्?् 3SquaresVT वा 
अन्य िहायता लािहरूको आवेदर् किरी गरे् िर्ी फेला पार्न, तपाईंको स्थार्ीय िहायता कायानलयमा िम्पकन  गरु्नहोि ्वा 211 

मा फोर् गरु्नहोि।्  

यदद तपाईंिँग अन्य प्रश्र्हरू िए वा मद्दतको आवश्यकता िएमा,  802-652-7160मा िम्पकन  गर्ुनहोि।् 

िवदीय, 

Rhonda L Ketner 

Director 

 

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 

उलं्लघन 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 सक्नेछन्। 

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

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ि 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। 

  



नि :शलु्क र मूल्य घटाइएको विद्यालय खािाका लाधि कसरी आिेदि ददिे 

कृपया नर् :िलु्क वा मलू्य घटाइएको ववद्यालय खार्ाका लागग आवदेर् िर्न तपाईंको मद्दतका नर्भमत्त यी नर्देिर्हरूको पालर्ा 
गर्ुनहोि।् तपाईंको बालबाभलका South Burlington School District]मा एकिन्दा धेरै ववद्यालयमा उपजस्थत हुरे् िएपनर् तपाईंल े

एउटा पररवारको लागग एउटा मात्र आवेदर् पेि गर्ुनपछन। तपाईंको बालबाभलकाको लागग नर् :िलु्क वा मलू्य घटाइएको ववद्यालय 

खार्ाका लागग प्रमाखणत गर्न आवेदर्लाई पणून रूपमा िर्ुनपछन। कृपया यी नर्देिहरूको िम अर्िुार पालर्ा गर्ुनहोि ्!नर्देिर्हरूका 
प्रत्येक चरण तपाईंको आवेदर्मा िएका चरणिँग िमार् छर्।् यदद कुर्पैनर् िमयमा तपाईं अब के गरे् िन्रे् बारेमा नर्जश्चत 

हुर्हुुन्र् िरे् ,कृपया Rhonda Ketner, Director, 802-652-7160 or rketner@sbschools.net मा िम्पकन  गर्ुनहोि।्  

कृपया आिेदि भिन पेि  ( पेन्ससल होइि )प्रयोि ििुनहोस ्र स्पष्ट रूपमा देखखिे िरी वप्रसट ििुनहोस।् 

 

चरण  2  : पररिारका कुि ैसदस्य हाल ैSNAP, TANF िा FDPIR मा सहभािी हुिहुुसछ? 

यदद तपाईंको पररिारको कुिै सदस्य  ( तपाईं सदहत )हालै तल सूचीबद्ि िररएका एक िा िेरै सहायता कायनक्रममा सहभािी हुिुहुसछ भिे ,तपाईंका 
बालबाललका नि :शुल्क विद्यालय खािाका लाधि योग्य हुसछि ्: 

• पूरक पोषण िहायता कायनिम  ( Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP ))वा 3SquaresVT। 

• आवश्यकतामा रहेका पररवारहरूको लागग अस्थायी िहायता  ( Temporary Assistance for Needy Families )TANF( वा Reach-Up। 

चरण  1  : तपाईंको पररिारका गे्रड  12 सम्म र सदहतका लशश ु,बालबाललका र विद्यार्थीहरूलाई सचूीबद्ि 

ििुनहोस ्

तपाईंको पररवारमा कनत जर्ा भििु ,बालबाभलका र स्कूले ववद्याथीहरू बस्छर् ्हामीलाई बताउरु्होि।्  तपाईंको पररवारको दहस्िा हुर्का लागग 

तपाईंिँग उर्ीहरूको िम्बन्ध हुरु् आवश्यक छैर्।  

मैले यहााँ कसलाई सूचीबद्ि ििुनपछन  ?यि िागमा िदान ,कृपया तपाईंको पररवारका नर्म्र् िबै िदस्यहरूलाई िमावेि गरु्नहोि ्: 

• 18 वषन वा िोिन्दा मुनर्का र पररवारको आम्दार्ीमा नर्िनर बालबाभलका; 
• तपाईंको स्याहार अन्तगनत फोस्टर स्याहारका वा घरबारबबहीर् ,बिाइ िरेर आएका वा घरबाट िागेका बालबाभलका; 
• जुर्िुकै उमेरका South Burlington School District   ] मा उपजस्थत ववद्याथीहरू। 

A) प्रत्येक बच्चाको िाम लेखु्नहोस।् 

प्रत्येक बच्चाको र्ाम वप्रन्ट गरु्नहोि।् 

प्रत्येक बच्चाको लागग आवेदर्को 
एउटा रेखा प्रयोग गरु्नहोि।् र्ामहरू 

वप्रन्ट गदान ,प्रत्येक बाकिमा एउटा 
अक्षर लेखु्नहोि।् यदद तपाईंलाई र्ाम 

लेख्न ठाउँ पुगेर् िर्े रोक्रकरु्होि।् यदद 

आवेदर्मा िएका रेखा िंख्यािन्दा 
बालबाभलकाको िंख्या धेरै िएमा ,
अनतररक्त बालबाभलकाको लागग िबै 

आवश्यक जार्कारी िदहत अको 
कागजको टुिा यिमा िंलग्र् 

गरु्नहोि।् 

B) बच्चा] मा पढ्छ ? कुर् 

बालबाभलकाले  South 

Burlington School 

District ] मा पढ्छर् ्िर्ी 
हामीलाई बताउर् 

“ववद्याथी ”िीषनक 

अन्तगनतको स्तम्िमा  ‘ हो ’
वा  ‘ होइर् ’गचन्ह 

लगाउरु्होि।् यदद तपाईंले 

‘हो ’गचन्ह लगाउरु्हुन्छ 

िरे् ,दायाँ िागमा रहेको 
‘गे्रड ’स्तम्िमा 
ववद्याथीको गे्रड स्तर 

लेखु्नहोि।् 

C) तपाईंका कुिै फोस्टर बालबाललका 
छि ्?यदद कुरै् बालबाभलकालाई फोस्टर 

बालबाभलकाको रूपमा िूचीबद्ध 

गररएमा ,बच्चाको र्ामको छेउको 
“फोस्टर बच्चा ”बाकिमा गचन्ह 

लगाउरु्होि।्  यदद तपाईंले फोस्टर 

बालबाभलकाका लागग मात्र आवेदर् दददैं 

हुरु्हुन्छ िरे् ,चरण  1 को िमाजप्तपनछ 

चरण  4 मा जारु्होि।् 

तपाईंिँगै बस्रे् फोस्टर बालबाभलकालाई 

तपाईंको पररवारको िदस्यको रूपमा 
गणर्ा गर्न िक्रकरे्छ र तपाईंको 
आवेदर्मा िूचीबद्ध गरु्नपछन। यदद तपाईं 

फोस्टर र गैर-फोस्टर बालबाभलका दबुैका 
लागग आवेदर् दददैं हुरु्हुन्छ िरे् ,चरण  3 

मा जारु्होि।्   

D) के घरबारबबहीि ,बसाइ सरेर 

आएका िा घरबाट भािेका 
बालबाललका छि ्? यदद 

तपाईंलाई यि िागमा 
िूचीबद्ध गररएको कुरै् बच्चाले 

यि मापदण्ड पूरा गछन  िन्रे् 

ववश्वाि लाग्छ िरे् ,बच्चाको 
र्ामको छेउको  “ घरबारबबहीर् ,

बिाइ िरेको आएको ,घरबाट 

िागेको ”बाकिमा गचन्ह 

लगाउरु्होि ्र आवेदर्का िबै 
चरणहरू पूरा गरु्नहोि।् 



चरण  2  : पररिारका कुि ैसदस्य हाल ैSNAP, TANF िा FDPIR मा सहभािी हुिहुुसछ? 

• िारतीय आरक्षणमा खाद्य ववतरण कायनिम  ( Food Distribution Program on Indian Reservations )FDPIR(। 

A)  यदद तपाईंको पररिारको कुिै पनि व्यन्क्त 

माधर्थ सूचीबद्ि िररएका कुिै पनि कायनक्रमहरूमा 
सहभािी हुिुहुसि भिे : 

• चरण  2 लाई खाली छोड्रु्होि ्र चरण  3 मा 
जारु्होि।् 

B(  यदद तपाईंको पररिारको कुिै व्यन्क्त माधर्थ सूचीबद्ि िररएका कुिै पनि कायनक्रमहरूमा 
सहभािी हुिुहुसछ भिे : 

• SNAP, TANF वा FDPIR का लागग केि र्म्बर लेखु्नहोि।् तपाईंले एउटा मात्र केि र्म्बर 

उपलब्ध गराउर् आवश्यक छ। यदद तपाईं यी मध्ये कुरै् एउटा कायनिममा िहिागी 
हुरु्हुन्छ र केि र्म्बर थाहा छैर् िरे् ,यहाँ िम्पकन  गरु्नहोि ्:Call 1-800-479-6151 

• चरण  4 मा जारु्होि।् 

चरण  3  : पररिारका सब ैसदस्यहरूको आम्दािी ररपोटन ििुनहोस ्

मलै ेमेरो आम्दािीको ररपोटन कसरी ििे ? 

• यदद तपाईंको पररवारले आम्दार्ीको बारेमा ररपोटन गरु्नपछन  पनर् िर्ी नर्धानरण गर्न आवेदर्को पछाडड िागमा वप्रन्ट गररएको“ ियस्कको 
आम्दािी स्रोत ”र“ बालबाललकाको आम्दािीको स्रोत ”र्ामक िीषनक रहेको चाटनहरूको प्रयोग गरु्नहोि।् 

• िबै रकमलाई कूल आम्दार्ीमा मात्र ररपोटन गरु्नहोि।् िबै आम्दार्ीलाई पूणन अंकीय डलरमा ररपोटन गरु्नहोि।् िेन्टहरू िमावेि र्गरु्नहोि।्  

o कूल आम्दार्ी िरे्को कर नतरु्न अगाडडको कूल आम्दार्ी हो 
o धेरैजिो मानर्िले आम्दार्ीलाई जम्मा ,“कूल ”रकम र्िएर  “ घर लैजारे् ”रकमको रूपमा िोच्छर्।् तपाईंले यि आवेदर्मा ररपोटन 

गरु्निएको आम्दार्ी कर ,बीमा वप्रभमयम वा तपाईंको तलबबाट कादटरे् कुरै् रकमको िुक्तार्मा कम रकम देखाइएको छैर् िर्ी नर्जश्चत 

गरु्नहोि।् 

• आम्दार्ी बारेमा ररपोटन गर्न छैर् िरे् कुरै् पनर् िागमा  “ 0 ”लेखु्नहोि।् खाली राखखएको कुरै् पनर् आम्दार्ी िागलाई पनर् िून्यको रूपमा गणर्ा 
गररर्ेछ। यदद तपाईंले  ‘ 0 ’लेखु्नहुन्छ वा कुरै् िागलाई खाली छोड्रु्हुन्छ िरे् ,तपाईंले ररपोटन गरु्नपरे् कुरै् आम्दार्ी र्िएको प्रमाखणत  ( वाचा )
गदै हुरु्हुन्छ। यदद स्थार्ीय अगधकारीले तपाईंको पररवारको आम्दार्ी गलत तररकाले ररपोटन गररएको िंका गरेमा ,तपाईंको आवेदर्को 
छार्बबर् गररर्ेछ। 

• प्रत्येक िागको दायाँ िागमा रहेका गचन्ह बाकिहरूको प्रयोग गरी प्रत्येक प्रकारका आम्दार्ी प्राय :कनत पटक प्राप्त ियो िर्ी गचन्ह 

लगाउरु्होि।् 

3  A   बालबाललकाल ेआर्नि िरेको आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस ्

A)  बालबाललकाले आर्नि िरेको िा प्राप्त िरेको सबै आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस।् चरण  1 मा िूचीबद्ध गररएका तपाईंको पररवारका िबै 
बालबाभलकाको िंयुक्त कूल आम्दार्ीलाई  “ कूल बाल आम्दार्ी ”गचन्हांक्रकत बाकिमा ररपोटन गरु्नहोि।् तपाईंले फोस्टर बालबाभलका िदहत 

तपाईंका बाँकी बालबाभलकाको लागग आवेदर् दददैं हुरु्हुन्छ िरे् मात्र फोस्टर बालबाभलकाको आम्दार्ीको गणर्ा गरु्नहोि।्  

बाल आम्दािी के हो ? बाल आम्दार्ी िरे्को तपाईंका बालबाभलकालाई तपाईंको पररवारिन्दा बादहरबाट प्रत्यक्ष रूपमा िुक्तार् गरी प्राप्त गरेको 
रकम हो। धेरै पररवारमा कुरै् पनर् बाल आम्दार्ी हँुदैर्। 

3  B  ियस्कले आर्नि िरेको आम्दािी बारेमा ररपोटन ििुनहोस ्

मैले यहााँ कसलाई सूचीबद्ि ििुनपछन? 

• यि िागमा िदान ,कृपया तपाईंिँग िम्बन्ध र्िएका र नतर्ीहरूको आफ्र्ो आम्दार्ी प्राप्त र्गरे् िएपनर् तपाईंिँगै बस्रे् र आम्दार्ी तथा 
खचनहरू िाझा गरे् तपाईंको पररवारका िबै वयस्क िदस्यहरूलाई िमावेि गरु्नहोि।् 

• समािेश िििुनहोस ्   :  

o तपाईंिँगै बस्रे् तर तपाईंको पररवारको आम्दार्ीद्वारा िहायता प्राप्त र्िएका र तपाईंको पाररवाररक आम्दार्ीमा योगदार् र्गरे् 

व्यजक्तहरू।  

o बालबाभलका र ववद्याथीहरूलाई पदहले रै् चरण  1 मा िूचीबद्ध गररएको छ। 



चरण  3  : पररिारका सब ैसदस्यहरूको आम्दािी ररपोटन ििुनहोस ्

a) ियस्क पररिार सदस्यहरूको 
िाम सूचीबद्ि ििुनहोस।् 

“वयस्क पररवार िदस्यहरूको 
र्ाम लेखु्नहोि ्  ( पदहलो र अजन्तम 

र्ाम)” गचन्हांक्रकत बाकिमा 
तपाईंको पररवारको प्रत्येक 

िदस्यहरूको र्ाम लेखु्नहोि।् 

तपाईंले चरण 1 मा िूचीबद्ध 

गरु्निएका कुरै् पनर् पररवार 

िदस्यहरूको र्ाम र्लेखु्नहोि।् 

यदद चरण  1 मा िूचीबद्ध 

गररएको बच्चाको आम्दार्ी छ 

िरे् ,चरण  3 , भाि  A का 
नर्देिर्हरूको पालर्ा गरु्नहोि।् 

b) कामबाट प्राप्त हुिे आम्दािीको ररपोटन ििुनहोस।् 

आवेदर्को  “ जागगरबाट िएको आम्दार्ी ”िागमा 
कामबाट प्राप्त िबै आम्दार्ीको ररपोटन गरु्नहोि।् यो 
िाधारणतया तपाईंले आफ्र्ो जागगरबाट कमाएको 
रकम हो। यदद तपाईं स्वरोजगार व्यविायी वा खेती 
माभलक हुरु्हुन्छ िरे् ,तपाईंले आफ्र्ो कूल आम्दार्ी 
ररपोटन गरु्नपरे्छ। 

 

म स्िरोर्िार छु भिे के ििे ? उक्त कामबाट प्राप्त 

कूल रकमलाई आम्दार्ीको रूपमा ररपोटन गरु्नहोि।् 

यिलाई तपाईंको कूल रभिद वा राजस्वबाट तपाईंको 
व्यविायको कूल िञ्चालर् व्ययलाई घटाएर गणर्ा 
गररन्छ।  

c) सािनर्निक सहायता /बाल सहायता /नििानह 

व्ययबाट प्राप्त आम्दािीको ररपोटन ििुनहोस।् 
आवेदर्को  “ िावनजनर्क िहायता /बाल 

िहायता /नर्वानह व्यय ”िागमा लागू हुरे् िबै 
आम्दार्ी बारेमा ररपोटन गरु्नहोि।् चाटनमा िूचीबद्ध 

र्गररएको कुरै् पनर् िावनजनर्क िहायता 
लािहरूको र्गद मूल्य बारेमा ररपोटन र्गरु्नहोि।् 

यदद आम्दार्ी बाल िहायता वा नर्वानह व्यय माफन त 

प्राप्त हुन्छ िरे् ,अदालतले आदेि ददएका 
िुक्तार्ीहरू मात्र ररपोटन गरु्नहोि।् अर्ौपचाररक तर 

नर्यभमत िुक्तार्ीहरूलाई अको िागमा रहेको 
“अन्य ”आम्दार्ीको रूपमा ररपोटन गरु्नपछन।  

d) पेससि /अिकाश /असय सबै 
आम्दािीबाट प्राप्त आम्दािी 
बारेमा ररपोटन ििुनहोस।् 
आवेदर्को 
“पेन्िर् /अवकाि /अन्य िबै 
आम्दार्ी ”िागमा लागू हुरे् िबै 
आम्दार्ी बारेमा ररपोटन गरु्नहोि।् 

e) कूल पररिारको आकार बारेमा ररपोटन ििुनहोस।्  “ कूल 

पररवार िदस्य  ( बालबाभलका र वयस्क)” िागमा 
पररवार िदस्यहरूको कूल िंख्या प्रववष्ट गरु्नहोि।् यो 
िंख्या चरण  1 र चरण  3 मा िूचीबद्ध गररएको 
पररवार िदस्य िंख्यािँग बराबर हुरु्पछन। यदद 

तपाईंले आवेदर्मा िूचीबद्ध र्गरु्निएका तपाईंका 
कुरै् पररवार िदस्य हुरु्हुन्छ िरे् ,पछाडड क्रफतान 
जारु्होि ्र नतर्ीहरूलाई थप्रु्होि।् िबै पररवार 

िदस्यहरूलाई िूचीबद्ध गर्न एकदमै महत्त्वपूणन हुन्छ 

क्रकर्की तपाईंको पररवारको आकारले नर् :िुल्क र कम 

मूल्य खार्ाको योग्यतामा प्रिाव पाछन। 

f) तपाईंको सामान्र्क सुरक्षा िम्बरको अन्सतम चार 

अंक प्रदाि ििुनहोस।् वयस्क पररवार िदस्यले 

उपलब्ध गराइएको ठाउँमा आफ्र्ो िामाजजक िुरक्षा 
र्म्बरको अजन्तम चार अंक प्रववष्ट गरु्नपछन। 

तपाईंिँग िामाजजक िुरक्षा र्म्बर छैर् िरे्पनर् 

तपाईं लािहरूका लागग आवेदर् ददर्को लागग योग्य 

हुरु्हुन्छ। यदद कुरै् पनर् वयस्क पररवार िदस्यिँग 

िामाजजक िुरक्षा र्म्बर छैर् िरे् ,यि ठाउँलाई 

खाली छोड्रु्होि ्र दायाँ िागमा लेबल गररएको  “SS 

छैर् िरे् जाँच गरु्नहोि ्”बाकिमा गचन्ह 

लगाउरु्होि।् 

चरण  4  : सम्पकन  र्ािकारी र ियस्कको हस्ताक्षर 

सबै आिेदिहरूमा पररिारको ियस्क सदस्यले हस्ताक्षर ििुनपछन। आिेदिमा हस्ताक्षर िरेर ,पररिारको सदस्यले सबै र्ािकारी तथ्य र पूणन रूपमा 
उपलब्ि िराइएको िाचा ििुनहुसछ। यस भािलाई पूरा ििुन अिाडड ,कृपया तपाईंले यस आिेदिको पछाडड भािमा रहेको िोपिीयता र िािररक 

अधिकार कर्थिहरू पनि पढ्िुहोस।् 

A) तपाईंको सम्पकन  र्ािकारी उपलब्ि 

िराउिुहोस।् यदद यो जार्कारी उपलब्ध छ िरे् 

उपलब्ध गराइएको िागमा तपाईंको हालको 
ठेगार्ा लेखु्नहोि।् यदद तपाईंको स्थायी ठेगार्ा 
छैर् िरे् ,यिले तपाईंको बच्चालाई नर् :िुल्क वा 
मूल्य घटाइएको ववद्यालय खार्ाका लागग 

अयोग्य बर्ाउँदैर्। फोर् र्म्बर ,इमेल ठेगार्ा 
वा दबुैको िाझा वैकजल्पक छ तर यदद हामीले 

तपाईंलाई िम्पकन  गर्न आवश्यक परेमा यिले 

हामीलाई तपाईंिँग द्रतु िम्पकन  गर्न िहायता 
गछन। 

B) तपाईंको िाम वप्रसट 

िरी हस्ताक्षर ििुनहोस।् 

आवेदर्मा हस्ताक्षर गरे् 

वयस्कको र्ाम वप्रन्ट 

गरु्नहोि ्र उक्त व्यजक्तले 

“वयस्कको हस्ताक्षर ”

बाकिमा हस्ताक्षर गछन।  

C) आर्को लमनत 

लेखु्नहोस।् 
उपलब्ध 

गराइएको खाली 
ठाउँमा ,बाकिमा 
आजको भमनत 

लेखु्नहोि।्    

D) बालबाललकाको र्ानतय र साम्प्रदानयक 

पदहचािहरू साझा ििुनहोस ्(िैकन्ल्पक)। 

आवेदर्को पछाडड िागमा ,हामी तपाईंलाई 

आफ्र्ा बालबाभलकाको जानत र 

िाम्प्रदानयकता बारेमा जार्कारी िाझा गर्न 
अरु्रोध गछौं। यो िाग वैकजल्पक छ र 

यिले तपाईंको बच्चाको नर् :िुल्क वा कम 

मूल्य ववद्यालय खार्ाको योग्यतामा 
प्रिाव पादैर्। 



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 

उलं्लघन 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 सक्नेछन्। 

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

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ि 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। 

 


