
ઘટાડલા દર ૂલ આહાર િવશે વારંવાર છૂાતા ો 

િપ્રય વાલીઓઃ 

બાળકોને શીખવા માટે તદુંર ત આહારની જ ર છે.[Name of School/School District] પ્ર તતુ કરે છે દરેક કલૂ િદવસે તદુંર ત 
આહાર. બે્રકફા ટની િકંમત [$]; લચંની િકંમત [$]છે. તમા ું બાળક િનઃ ુ ક આહાર અથવા ઘટાડલા દર લૂ આહાર માટ લાયક ઠર  
શક છે. ઘટાડેલા દરો [$]બે્રકફા ટ માટે અને [$] લચં માટે છે. આ પેકમા ંસામેલ છે િનઃશુ ક અથવા ઘટાડેલા દરે આહારના લાભો 
માટેની એક અરજી, અને િવ તતૃ સચૂનાઓનો એક સેટ. નીચે અમકુ સમાન પ્ર ો અને જવાબો છે  અરજીની પ્રિક્રયા દરિમયાન આપને 
મદદ પ થશે. 

1. કોણ િનઃશુ ક અથવા ઘટાડેલા દરે આહાર મેળવીશકે છે?  

 એવા ઘરના તમામ બાળકો કે ઓ [State SNAP], [the Food Distribution Program on Indian 

Reservations (FDPIR)]અથવા[State TANF]પાસેથી લાભ મેળવી ર ા હોય, તેઓ િનઃશુ ક આહાર માટે લાયક 
ઠરે છે. 

 પાલક કાળજી એજ સી અથવા અદાલતની કાનનૂી જવાબદારી હઠેળ હોય તેવા પાલક િશશઓુ િનઃશુ ક આહાર માટે 
લાયક ઠરે છે. 

 પોતાની કલૂના હડે ટાટર્ પ્રોગ્રામમા ંસહભાગી થતા હોય તેવા બાળકો િનઃશુ ક આહાર માટે લાયક ઠરે છે. 
  બાળકો બેઘર, ઘરેથી ભાગેલા, અથવા િહજરતીની યાખ્યાને પિરપણૂર્ કરતા હોય તેઓ િનઃશુ ક આહાર માટે લાયક 

ઠરે છે. 
 જો તમારા ઘરની આવક ફેડરલ ઈ કમ એિલજીિબિલટી ગાઈડલાઈ સની મયાર્દામા ંહોય તો બાળકોને િનઃશુ ક અથવા 

ઘટાડેલા દરે આહાર મળી શકે છે. તમારા ઘરની આવક આ ચાટર્ની મયાર્દામા ંઅથવા તેના કરતા નીચી હોય તો 
બાળકો િનઃશુ ક અથવા ઘટાડેલા દરે આહાર માટે લાયક ઠરી શકે છે. 

 

2. મને કેવી રીતે ખબર પડશે કે મા ં બાળક બેઘર, િહજરતી અથવા ઘરેથી ભાગેલા તરીકે લાયક ઠરે છે? શુ ંતમારા પિરવારના 
સ યોનુ ંકોઈ કાયમી સરનામુ ંનથી? શુ ંતમે આ ય થાનમા,ં હોટેલમા,ં અથવા અ ય કોઈ હગંામી આવાસ યવ થામા ં
એકસાથે િનવાસ કરો છો? શુ ંતમારો પિરવાર ઋતનુા આધારે પનુઃવસન કરે છે? શુ ંતમારી સાથે એવુ ંકોઈ બાળક રહ ેછે ણે 
તેના અગાઉના પિરવાર અથવા ઘર સાથે રહવેાની પસદંગી કરી છે? જો તમને લાગતુ ંહોય કે તમારા ઘરનુ ંબાળક આ 

ફેડરલ એિલજીિબિલટી ઈ કમ ચાટર્ શાળાકીય વષર્ ________ માટે 

પિરવારનુ ંકદ વાિષર્ક માિસક સા તાિહક 
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દરેક વધારાની યિક્તઃ    



િવવરણોને પિરપણૂર્ કરે છે અને તમને એવુ ંકહવેાયુ ંન હોય કે તમારા બાળકને િનઃશુ ક આહાર મળશે, તો કૃપા કરીને કોલ 
કરો અથવા ઈ-મેઈલ કરો[school, homeless liaison or migrant coordinator]પર. 

3. શુ ંમારે દરેક બાળક માટે અલગ અરજી કરવાની રહશેે? ના. તમારા ઘરમાનંા તમામ િવ ાથીર્ઓ માટે એક જ િનઃશુ ક અને 
ઘટાડેલા દરે કલૂ આહાર અરજી કરવાની રહશેે.અધરૂી હોય તેવી અરજી અમે વીકારી શકતા નથી, માટે તમામ જ રી માિહતી 
ભરી દેવાનુ ંસિુનિ ત કરશો. સપંણૂર્ િવગતો ભરેલી અરજી[name, address, phone number]ને પરત કરશો. 

4. મારા બાળકોનો િનઃશકુ્લ આહાર અગાઉથી મજૂંર થઈ ચકૂ્યો છે તેવો પત્ર ચાલ ુ કલૂ વષર્ દરિમયાન મળે પ્રા ત થાય તો પણ શુ ં
મારે આ માટે અરજી કરવાની?  ના, પરંત ુકૃપા કરીને તમને મળેલા પત્રને કાળજીપવૂર્ક વાચંીને તેની સચૂનાઓનો અમલ કરશો. 
જો તમારા ઘરમાથંી કોઈ પણ બાળક તમારા લાયકાતના જાહરેનામામંા ંસામેલ ન હોય, તો [name, address, phone 

number, e-mail]નો તા કાિલક સપંકર્ કરશો. 

5. શુ ંહુ ંઓનલાઈન અરજી કરી શકંુ? હા! તમે સક્ષમ હોવ તો કાગળ ારા અરજી કરવાને બદલે ઓનલાઈન અરજી કરવા આપને 
પ્રો સાિહત કરાય છે. ઓનલાઈન અરજીમા ંપણ આ જ જ િરયાતો છે અને તમારી પાસે કાગળ પરની અરજી વી જ માિહતી 
માગવામા ંઆવશે. ઓનલાઈન અરજી ભરવાનુ ંશ  કરવા અથવા તેની પ્રિક્રયા િવશે વધ ુજાણવા [website]ની મલુાકાત લેશો. 
ઓનલાઈન અરજી િવશે તમને કોઈ પ્ર  હોય તો [name, address, phone number, e-mail]નો સપંકર્ કરશો. 

6. મારા બાળકની અરજી ગત વષેર્ મજૂંર કરાઈ હતી. શુ ંમારે હવે નવી અરજી કરવાની જ ર રહ છે?  હા. તમારા બાળકની અરજી 
ફક્ત તે કલૂ વષર્ અને ચાલ ુ કલૂ વષર્ના પ્રથમ થોડાક િદવસો [date]સધુી જ મા ય હતી. તમારંુ બાળક નવા કલૂ વષર્ માટે 
મા ય છે તેવી તમને કલૂ જાણ કરે તે િસવાયના સજંોગોમા ંતમારે ફરિજયાત નવી અરજી કરવાની રહશેે. જો તમે કલૂ ારા 
મજૂંર કરાયેલ હોય તેવી નવી અરજી નહીં મોકલો અથવા િનઃશુ ક આહાર માટે તમારંુ બાળક લાયક ઠરે છે તેવી તમને જાણ ન 
કરાય, તો તમારા બાળક માટે આહાર માટે સપંણૂર્ િકંમત લાગ ુથશે. 

7. મને ડ યઆુઈસી મ યુ ંછે. શુ ંમારંુ બાળક િનઃશુ ક આહાર મેળવી શકે છે? ડ યઆુઈસીમા ંસહભાગી પિરવારોના બાળકો િનઃશુ ક 
અથવા ઘટાડેલા દરે આહાર માટે લાયક ઠરી શકે છે. કૃપા કરીને અરજી મોકલી આપશો. 

8. શુ ંમેં મોકલેલી અરજીની ચકાસણી થશે? હા. અમે તમને તમે જણાવેલી પાિરવાિરક આવકનો લેિખતમા ંપરૂાવો મોકલી આપવા 
જણાવી શકીએ છીએ. 

9. જો હુ ંઅ યારે લાયક ઠરતો ન હોઉં, તો શુ ંહુ ંપછીથી અરજી મોકલી શકંુ ?ં હા તમે કૂલ વષર્ દરિમયાન કોઈ પણ સમયે અરજી 
મોકલી શકો છો. ઉદાહરણ વ પે, કોઈ બાળકના માતા-િપતા અથવા વાલી બેરોજગાર બને અથવા પાિરવાિરક આવક 
િનિ ત મયાર્દા કરતા નીચી જાય તો તેઓ િનઃશુ ક અથવા ઘટાડેલા દરે આહાર મેળવવા લાયક ઠરી શકે છે. 

10. મારી અરજી િવશે કલૂના િનણર્ય સાથે હુ ંસમંત ન થાઉં તો શુ?ંતમારે પહલેા કલૂના અિધકારીઓ સાથે વાત કરવી. તમે [name, 

address, phone number, e-mail]ને પત્ર લખી અથવા ફોન કરીને સનુાવણી માટે જણાવી શકો છો. 

11. શુ ંમારા પિરવારમાથંી કોઈ અમેિરકન નાગિરક ન હોય તો પણ હુ ંઅરજી કરી શકંુ?હા. તમે, તમારા બાળક, અથવા અ ય 
પિરવારજને િનઃશુ ક અથવા ઘટાડેલા દરે કલૂ આહાર માટે અરજી કરવા અમેિરકન નાગિરક હોવુ ંજ રી નથી. 

12. મારી આવક હમેંશા સમાન ન રહ ેતો શુ?ંતમે સામા યપણે  આવક મેળવતા હોવ તે જમઆવો. ઉદાહરણ વ પે તમે દર મિહને 
સામા યરીતે 1000 ડોલરની આવક રળતા હોવ, પરંત ુગત મિહને તમે થોડુકં કામ ગમુા યુ ંઅને ફક્ત 900 ડોલર મેળ યા તો 
લખજો કે તમે પ્રિત મિહને 1000 ડોલર મેળવો છો. તમે સામા યતઃ ઓવરટાઈમ મેળવતા હોવ તો તેને સામેલ કરશો, પરંત ુજો 



તમે કવિચત જ ઓવરટાઈમ કરતા હોવ તો તેનો સમાવેશ કરશો નહીં. જો તમે નોકરી ગમુાવી હોય અથવા તો તમારા કામના 
કલાકો કે મહનેતાણુ ંઘટાડાયુ ંહોય, તો તમારી વતર્માન આવક લખશો. 

13. પિરવારના અમકુ સ યો પાસે લખવા માટે કોઈ આવક જ ન હોય તો શુ?ં પિરવારના સ યો અરજી પર લખવા અમે તમને જણાવીએ 
છીએ તે પ્રકારની આવક પ્રા ત કરતા ન પણ હોય અથવા તો તેમની કોઈ આવક જ ન હોય તેવુ ંપણ બને. યારે પણ આમ 
થાય, તો કૃપા કરીને તે ખાનામા ં0 લખશો. જો કે, કોઈ પણ આવકનુ ંખાનુ ંખાલી છોડાશે તો તે આવકને પણ શ ૂ ય જ ગણવામા ં
આવશે. કોઈ પણ ખાનુ ંખાલી છોડતા પહલેા ંસાવધાની રાખશો, કારણ કે અમે ધારી લઈશુ ંકે તમે જાણી જોઈને આમ કયુર્ં છે. 

14. અમે સૈ યમા ંછીએ. શુ ંઅમારે અમારી આવક અલગ રીતે િરપોટર્ કરવાની?તમારો બેિઝક પગાર અને રોકડ બોનસને આવક તરીકે 
દશાર્વવી. જો તમને ઓફ-બેઝ આવાસ, રાશન અથવા કપડા ંમાટે રોકડમા ંકોઈ ભ થુ ંમળતુ ંહોય તો તેનો પણ આવકમા ં
સમાવેશ કરવો. જો કે, જો તમારો આવાસ િમિલટરી હાઉિસંગ પ્રાઈવેટાઈઝેશન ઈિનિશયેિટવનો ભાગ હોય, તો તમારા િનવાસ 
ભ થાનેં આવક તરીકે દશાર્વશો નહીં. જો કે, તમને તૈનાત કરાય તેના પિરણામે કોઈ વધારાનુ ંલડાઈ ભ થુ ંચકૂવાય તો તેને પણ 
આવકમાથંી બાકાત રાખવુ.ં 

15. મારા પિરવાર માટે અરજી પર પરૂતી ખાલી જગ્યા ન હોય તો શુ?ં  અલગ કાગળના ટુકડા પર વધારાના પિરવારજનની િવગતો 
લખીને તેને અરજી સાથે જોડી દેવી. બીજી અરજી મેળવવા[name, address, phone number, e-mail]નો સપંકર્ કરવો. 

16. મારા પિરવારને વધ ુમદદની જ ર છે. શુ ંએવા અ ય કાયર્ક્રમ છે ના માટે અમે અરજી કરી શકીએ છીએ?[State 

SNAP]અથવા અ ય સહાય લાભો માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તેના િવશે જાણવા, તમારી થાિનક સહાયતા કચેરીનો સપંકર્ 
કરવો અથવા [State hotline number]ને પત્ર લખવો. 

જો તમને કોઈ પણ સવાલ હોય અથવા મદદની જ ર હોય, તો [phone number]પર કોલ કરવો. 

આપનો િવ ાસ,ુ  

[signature] 


