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ውድ ወላጆች/አሳዳጊዎች:ልጆችዎ በማዕከላዊ መንግስት የሚደገፈው ነፃ ወይም ቅናሽ የምግብ አገልግሎት መርሃግብር ብቁ ከሆኑ ለሌላ የFairfax
County Public Schools (FCPS) ነፃ ወይም ቅናሽ ክፍያ መርሃግብሮች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ:: ስለ በሌሎች ተቁአማት እና
ድርጅቶች የሚሰጡ ነፃ የትምህርት ዕድል እና አገልግሎቶችን በሚመለከት መረጃ ማግኘት ይችላሉ::
ልጅዎ በ FCPS በነፃ ወይም በቅናሽ ዋጋ መርሃ ግብር እንዲሳተፉ እና ስለ ልጆችዎ ጥቅማጥቅም ጉዳይ መረጃ ከፈለጉ የFCPS
ሰራተኞች ስለልጆችዎ የምግብ ፈቃድ በሚመለከት መረጃውን ለሌሎች እንዲያካፍሉ በመፍቀድ በፅሁፍ ስምምነትዎን ማቅረብ ይኖርቦታል::
ይህን መረጃ ለማካፈል ከተስማሙ ለነፃ ወይም ለቅናሽ የምግብ ክፍያ ብቁ ሲሆኑ ለልጅዎ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር፣ ለትምህርት ቤቱ አማካሪ እና
ለሌሎች በዚህ ሥራ ውስጥ ለሚሳተፉ የFCPS መርሃግብር ሰራተኞች ብቻ መረጃውን እናካፍላለን:: የFCPS ሰራተኞች የተቀበሉትን መረጃዎች
በዚህ ደብዳቤ ለተዘረዘሩት ጉዳዮች ብቻ ጥቅም ላይ ያውላሉ:: ከ FCPS ውጪ ለሌላ ለማንም ሰው አይሰጡም::
እባክዎ የልጅዎን መረጃ ያሟሉ እና ይህን () ምልክት ከደብዳቤው በስተጀርባ በሚገኘው በተገቢው ሳጥን ውስጥ ያድርጉ/ይጠቀሙ:: ይህን
ለመፈፀም የሚያደርጉት ስምምነት ፍፁም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው:: የልጅዎን መረጃ ከ FCPS መርሃግብር ውጪ ለማካፈል አለመፈለግ
የልጅዎን በነፅ ወይም በቅናሽ የምግብ መርሃግብር የመሳተፍ ተቀባይነት ዕድልን አያሳጣም::
እባክዎ ቅፁን የመመለሻ አድራሻ በተፃፈበት ፖስታ ማመልከቻዎን አድርገው ወደ ሚከተለው አድራሻ ይመልሱ:: Fairfax County
Public Schools, Office of Food and Nutrition Services, 6840 Industrial Road Springfield VA 22151-9922.
ከልብ,

Scott S. Brabrand, Ed.D.
የትምህርት ቤቶች ዋና ኃላፊ
SB/va

በማዕከላዊ መንግስት የፍታብሔር ሕግ እና የ ኡ. ኤስ. የግብርና ሚኒስቴር (USDA) የፍትሐብሔር ሕግ ደንብ እና መመሪያ የUSDA ተቁአማቶች ፅህፈት ቤቶች እና ሰራተኞች እንዲሁም
ተሳታፊ ተቁአማት ወይም የUSDA መርሃግብር በዘር ፣ቀለም ፣ዜግነት ፣ፆታ፣ ሃእማኖት፣ አካል ጉዳት፣ እድሜ ፣የፖለቲካ አመለካከት፣ ለሰብአዊ መብት ማስከበር ሲባል የሚደረግ አመፅ
ወይም አድማ በማንኛውም መርሃግብር ወይም እንቅስቃሴ ተግባራዊ የሆነ ወይም በUSDA ድጋፍ የተደረገ::
ለመርሃግብር መረጃ ለማግኘት አማራጭ የመገናኛ ዘዴ የሚፈልግ አካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች (ለምሳሌ:- ብሬይል ትላልቅ ህትመት የተቀዳ ድምፅ የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ ወዘተ...)
ለጥቅማጥቅም ሲያመለክቱ በአካባቢው ወይም በክፍለሀገር ደረጃ ያለውን ተቋም ማግኘት ይኖርባቸዋል:: መስማት የተሳናቸው ወይም ለመስማት የሚቸገሩ የመናገር ችግር ያለባቸው
በፌደራል አገልግሎት የUSDA ፅህፈት ቤት በስልክ ቁጥር 800 877-8339 ተጠቅመው ማግኘት አለባቸው:: ተጨማሪ ስለመርሃግብሩ መረጃ ከእንግሊዝኛ ሌላ ቋንቋ ሊገኝ ይችላል::
የማግለል እና አድሎ ችግሮችን አቤቱታ ለማቅረብ ከፈለጉ የሚከተለውን USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) በድህረ ገፅ
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html የሚገኘውን ቅፅ ይሙሉ ወይም ወደ ማንኛውም USDA አድራሻ የተጠየቀውን ሁሉ በማሟላት ይላኩ::
የአቤቱታ ቅፅ ቅጂ ለመጠየቅ በስልክ ቁጥር (866) 632-9992 ይደውሉ:: የተሟላውን ቅፅ ለ USDA በ: (1) Mail: U.S. Department of Agriculture, Office of
the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) Fax: (202) 6907442 ይላኩ ወይም (3) በኢሜይል: program.intake@usda.gov ይላኩ::
ይህ ተቋም እኩል ዕድል ለሁሉም የሚሰጥ ነው::
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FAIRFAX COUNTY የህዝብ ትምህርት ቤት
ጥቅማትቅምን በሚመለከት መረጃ ለሌሎች መርሃግብሮች ማካፈል ለማስቻል መፍቀጃ
2019-2020
የትምህርት ቤት መታወቂያ

የተማሪ ስም

የትምህርት ቤት ስም

1
2
3
4
5
6
7

እባክዎ ይህን () ምልክት እንዲሆን የሚፈልጉት ሳጥን ውስጥ ያድርጉ ::
ልጄ የሁሉንም ተገቢ ጥቅማጥቅሞች (ALL ELIGIBLE BENEFITS) እንዲቀበል/እንድትቀበል በግራ አምድ በሚገኘው ሳጥን
ውስጥ ይህን () ምልክት አደርጋለሁ :: የልጆቼን መረጃዎች ለሌላ ለተወሰነ መርሃግብር ብቻ ተላልፈው እዲሰጡ ከፈለኩኝ ይህን ()
ምልክት በቀኝ አምድ ውስጥ በሚገኘው ሳጥን ወይም ሳጥኞች ውስጥ አደርጋለሁ:: ከበታች የተዘረዘሩት ጥቅማጥቅሞች በሙሉ በበሁሉም
ትምህርት ቤቶች እና የክፍል ደረጃዎች ለተማሪዎች ሊቀርቡ እንደማይችሉ አውቃለሁ::





ሁሉም ተገቢ ጥቅማጥቅሞች

ዝርዝር መርሃግብር



የተማሪ ክፍያ:



የትምህርት ክፍያ:



የተማሪዎች ድጋፍ:



የፈተና/የማመልከቻ ክፍያ:

የስፖርት ልብስ እና ቁሳቁስ ክፍያ
የመስክ ጉብኝት ክፍያ
የተማሪዎች የመኪና ማቆሚያ ክፍያ

የሙዚቃ መሳሪያ ክፍያ
የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እና ቁሳቁሶች ክፍያ
(ለምሳሌ ካልኩሌተር)
የቴክኖሎጂ ድጋፍ ክፍያ

በበአላት ጊዜ ስለሚደረጉ ድጋፎች መረጃ
የFCPS ስላልሆኑ ነፅ የትምህርት እድሎች መረጃ
ትምህርቶች እና ሌሎች የFCPS ትምህርታዊ
አገልግሎቶች ስላሉት ድጋፎች መረጃ

AP/IB ፈተና ክፍያ
ACT/SAT ክፍያ
የተማሪ ምደባ ክፍያ
የማመልከቻ ክፍያ (ለምሳሌ TJHSST ማመልከቻ- የኮሌጅ ማመልከቻ)

የልጄን በፌደራል ነፃ እና ቅናሽ ምግብ መርሃግብር ፈቃድ ሁኔታ በሚመለከት ከላይ ለተጠቀሱት መርሃግብሮች እንዲሰጥ አልፈቅድም::

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ :
ስም :

ወይም

ቀን :

