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* ,J * Fairfax County 
, .._ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

AMHARIC 

Michelle Reid, Superintendent 
8115 Gallows Road 

Falls Church, Virginia 22042 

ሐምሌ 2022 

ውድ ቤተሰብ/አሳዳጊ:-

ለፌዴራል የነጻ እና የቅናሽ ዋጋ ምግብ መርሃግብር ብቁ የሆኑ ልጆች ካሉዎት፣ በሌሎች በክፍያ ላይ የተመሰረቱ የፌርፋክስ ካውንቲ 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (FCPS) መርሃግብሮች ላይ ክፍያ ሳይከፍሉ ወይም ቅናሽ ክፍያ በመክፈል ለመሳተፍ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 
እንዲሁም ከFCPS ውጪ ያሉ ኤጀንሲዎች እና ድርጅቶች ስለሚሰጡ የስኮላርሺፕ፣ ትምህርቶች እና አገልግሎቶች መረጃ ለመቀበል 
ብቁ ነዎት። 

ልጆችዎ በነጻ ወይም በቅናሽ ክፍያ በFCPS ክፍያ ላይ በተመሰረቱ መርሃግብሮች እንዲሳተፉ እና ስለሌሎች ጥቅሞች መረጃ 
እንዲቀበሉ ከፈለጉ፣ የFCPS ሰራተኞች ስለልጆችዎ የምግብ ብቁነት ሁኔታ መረጃ እንዲለዋወጡ የሚያስችል የጽሁፍ ስምምነት 
ማቅረብ አለብዎት። 

ይህንን መረጃ ለማጋራት ከተስማሙ፣ ለነጻ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ብቁ መሆንዎን ብቻ እናሳውቃለን፤ እንዲሁም፣ በእነዚህ ተግባራት 
ውስጥ ለሚሳተፉ የልጆቻችሁ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር፣ የትምህርት ቤት አማካሪዎች እና ሌሎች የFCPS መርሃግብር ሰራተኞች 
ብቻ እንገልፃለን። የFCPS ሰራተኞች የተቀበሉት መረጃ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ለተገለጹት ዓላማዎች ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል። 
በፌዴራል እና በክልል መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ከFCPS ውጭ፣ ማንነትን የሚገልፅ መረጃን መግለፅ አንችልም ። በተጨማሪም 
የFCPS የመተማመኛ ፖሊሲ የFCPS ተማሪዎች እና ቤተሰቦች መረጃ ለፌዴራል ኢሚግሬሽን ባለስልጣናት ይገለጣል ብለው ሳይፈሩ 
የFCPS ጥቅሞችን እና አገልግሎቶችን ማግኘት እንደሚችሉ ያረጋግጣል። ለተጨማሪ መረጃ www.fcps.edu/trustpolicy 
ይመልከቱ። 

እባክዎ የልጆችዎን መረጃ ይሙሉ እንዲሁም በዚህ ደብዳቤ ጀርባ፣ በተገቢዎቹ ሳጥኖች የ () ምልክት ያስቀምጡ። ይህንን መጋራት 
ስምምነት ሙሉ በሙሉ በፈቃድዎ የተመሰረተ ነው። የልጆችዎን የብቁነት መረጃ ለሌሎች የFCPS መርሃግብሮች ማካፈል 
አለመፈለግ፤ ለነጻ እና ለቅናሽ ዋጋ ምግብ ብቁነታቸው ላይ ተፅዕኖ አያደርግም። 

እባክዎ ይህን ቅጽ ከማመልከቻዎ ጋር በቅድሚያ በተዘጋጀው ፖስታ ወደሚከተለው ይመልሱት፡- Fairfax County 
Public Schools, Office of Food and Nutrition Services, 6840 Industrial Road Springfield VA 22151-9922. 

ከሰላምታ ጋር:-

ሚሸል ሪድ፣ ፒኤችዲ በትምህርት 
ዲቪዥን ሱፐርኢንተንደንት 

MR/va 
በፌዴራል የሲቪል መብቶች ህግ እና በዩኤስ የግብርና ዲፓርትመንት (USDA) የሲቪል መብቶች ደንቦች እና ፖሊሲዎች መሰረት ይህ ተቋም በዘር፣ በቀለም፣ በብሄራዊ ማንነት፣ በጾታ 
(የፆታ ማንነት እና ጾታዊ ዝንባሌን ጨምሮ)፣ የአካል ጉዳት፣ ዕድሜ፣ ወይም በበቀል በመመስረት ወይም ለቀደመ የሲቪል መብቶች እንቅስቃሴ የበቀል እርምጃ የአድሎ ስራ ከመስራት 
የተከለከለ ነው። 

የመርሃግብር መረጃ ከእንግሊዝኛ ሌላ በሌሎች ቋንቋዎች ሊቀርብ ይችላል። የመርሃግብር መረጃን ለማግኘት አማራጭ የመገናኛ ዘዴ የሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኞች (ለምሳሌ፡ 
ብሬይል፣ ተለቅ ያለ ህትመት፣ የድምፅ ቅጂ ቴፕ፣ አሜሪካን የምልክት ቋንቋ)፣ ኃላፊነት ያለበትን ግዛት ወይም መርሃግብሩን የሚያስተዳድረውን የአካባቢ ኤጀንሲ ወይም የUSDAን 
TARGET ማዕከልን በ (202) 720-2600 ማግኘት አለባቸው (ድምጽ እና TTY) ወይም USDAን በፌዴራል ሪሌይ አገልግሎት በ (800) 877-8339 ያግኙ። 

የመርሃግብር አድሎ ቅሬታ ለማቅረብ ቅሬታ አቅራቢው በኢንተርኔት አማካኝነት በ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-
Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf ፣ ከማንኛውም የUSDA መስሪያ ቤት፣ (866) 632-9992 ላይ በመደወል፣ ወይም ለUSDA በተፃፈ ደብዳቤ፣ ሊገኝ የሚችለውን 
ቅፅ AD-3027 ፣ USDA የመርሃግብር አድሎ ቅሬታ ቅጽ መሙላት አለባቸው። ስለተባለው የሲቪል መብቶች ጥሰት ሁኔታ እና ቀን ለሲቪል መብቶች ረዳት ጸሐፊ (ASCR) ለማሳወቅ፤ 
ደብዳቤው የአቤቱታ አቅራቢውን ስም፣ አድራሻ፣ የስልክ ቁጥር እና ስለተከሰሰው አድሎአዊ ድርጊት የጽሁፍ መግለጫ በበቂ ዝርዝር መያዝ አለበት። የተሞላው AD-3027 ቅፅ ወይም 
ደብዳቤ ለUSDA መመለስ አለበት: 

1. የመልዕክት ሳጥን 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; or 

2. ፋክስ: 
(833) 256-1665 ወይም (202) 690-7442፣ ወይም 

3. ኢሜይል፡ 
program.intake@usda.gov 

ይህ ተቋም የእኩል ዕድሎች ሰጭ ነው። 

LS-Food Services-Consent to Share Form 2022-23 

http://www.fcps.edu/trustpolicy
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
http://mailto:program.intake%40usda.gov/


     
      

 
 

           
      
      
      
      
      
      
      

 
          

 
             
             

             
               

     
 

                        
 

     
  

 

      
   
    

     
 

    
     
      
       
        

 
    
     
       
          

          
        
    
      
      
       
       
          
    
    

               
     

  

    

      
     

      
 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ፌርፋክስ ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
ለሌሎች መርሃግብሮች ጥቅሞች መረጃን ለመጋራት ፈቃድ 

2022-2023 

የተማሪ መታዎቂያ ቁጥር የተማሪ ስም የትምህር ቤት ስም 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

እባክዎ ተገቢው ሳጥን ወይም ሳጥኖች ላይ ምልክት ያድርጉ ()። 

ልጆቼ ሁሉንም ብቁ የሆኑባቸውን ጥቅሞች እንዲወስዱ ከፈለግኩ፣ በሚቀጥለው ረድፍ በግራ በኩል ባለው ሳጥን 
ውስጥ ይሄን ምልክት () አደርጋለሁ። የልጆቼ መረጃ ከተወሰኑ መርሃግብሮች ጋር ብቻ እንዲጋራ ከፈለግኩ 
መርሃግብሮቹን ከሚገልፀው በቀኝ በኩል ባለው ረድፍ ላይ ያለውን ሳጥን ወይም ሳጥኖች ላይ ብቻ () ምልክት 
አደርጋለሁ። ከዚህ በታች የተገለጹት ሁሉም ጥቅሞች እና መርሃግብሮች በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት እና በእያንዳንዱ ክፍል 
ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች እንደማይገኙ ተረድቻለሁ። 

ሁሉንም ብቁ የሚያደርጉ ጥቅሞች ወይም የተወሰኑ መርሃግብሮች 

የተማሪ ክፍያዎች: 
የአትሌቲክስ የደንብ ልብሶች እና የቁሳቁስ ክፍያ 
የመስክ ጉዞ ክፍያዎች 
የተማሪ የመኪና ማቆሚያ ክፍያ 
የአሽከርካሪ ትምህርት ክፍያ 

የክፍል ክፍያዎች: 
የሙዚቃ መሳሪያ ክፍያዎች 

የማጠናከሪያ ክፍል ቁሳቁስ 

የቁሳቁስ ክፍያዎች (ለምሳሌ፣ የሂሳብ መሳሪያ) 

ለተማሪዎች እገዛ: 
ስለበዓል እርዳታ መረጃ 
የFCPS ያልሆኑ ስኮላርሽፖች፣ ክፍሎች፣ እና ሌሎች መረጃዎች 

የFCPS ያልሆኑ ከትምህርት ጋር የተገናኙ አገልግሎቶች 
በዚህ ሰዐት ያሉ እገዛዎች መረጃ 

ፈተና/ማመልከቻ ክፍያ፡ 
AP/IB ፈተና ክፍያ 

ACT/SAT ክፍያ ማስቀሪያ 

የተማሪ ምደባ ክፍያ 

የማመልከቻ ክፍያዎች (ለምሳሌ፣ የኮሌጅ ማመልከቻ ክፍያ ማስቀሪያ) 

የለም፣ የልጆቼን በፌደራል ነፃ እና ቅናሽ የተደረገባቸው የምግብ መርሃግብር ብቁ የመሆን ሁኔታ ከላይ ከተጠቀሱ 
መርሃግብሮች ጋር መጋራትን አልፈልግም። 

የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ-: ቀን፦ 

ስም: 


	fill_1: 
	fill_4: 
	fill_7: 
	fill_10: 
	fill_13: 
	fill_16: 
	fill_19: 
	fill_2: 
	fill_5: 
	fill_8: 
	fill_11: 
	fill_14: 
	fill_17: 
	fill_20: 
	fill_3: 
	fill_6: 
	fill_9: 
	fill_12: 
	fill_15: 
	fill_18: 
	fill_21: 
	undefined: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	fill_25: 
	fill_22: 
	fill_23: 


