
ન િઃશલુ્ક અ ે ઘટાડેલા દરે સ્કલૂ આહાર માટે કેવી રીતે અરજી કરવી 
ન િઃશલુ્ક અથવા ઘટાડલેા દરે સ્કલૂ આહાર માટે અરજી કરવામાાં તમ ે મદદ મળે તે હતે ુકૃપા કરી ે આ સચૂ ાઓ ો ઉપયોગ કરશો. તમારે ઘર દીઠ એક જ અરજી 
રજૂ કરવા ી જરૂર છે, પછી ભલે ે તમારા બાળકો Lee Countyમાાં એક કરતા વધ ુસ્કલૂમાાં હાજરી આપતા હોય. તમારુાં બાળક ન િઃશલુ્ક અથવા ઘટાડલેા દરે સ્કલૂ 
આહાર માટે પ્રમાણભતૂ થાય તે માટે અરજી ે પરેૂપરૂી ભરવી ફરજજયાત છે. કૃપા કરી ે ક્રમમાાં આ સચૂ ાઓ ે અનસુરશો! આ સચૂ ાઓમાાંનુાં દરેક પગલુાં તમારી 
અરજી ા પગલાાં ા જેવુાં જ છે. જો કોઈ પણ સમયે તમે શુાં કરવુાં તે નવશે ન નિત   હોવ, તો કૃપા કરી ે Lee County Schools ો સાંપકક કરવો.  

આ અરજી ભરતી વેળાએ કૃપા કરીને પેનનો (પેન્સિલનો નહીં) ઉપયોગ કરવો અને તેની સ્પષ્ટ પ્રિસટ પ્રનકળે તે માટે તમારા શે્રષ્ઠ િયાિો કરવા. 

પગલ ું 2: શ ુંપરરવારના કોઈ પણ િભ્ય હાલ સ્નેપ, ટીએએનએફ, અથવા એફડીપીઆઈઆરમાું િહભાગી છે? 

જો તમારા પરરવારમાુંથી (તમારા િરહત) કોઈ પણ હાલ નીચે દર્ાાવેલા એક અથવા વધ  િહાય કાયાક્રમમાું િહભાગી થતા હોવ, તો તમાર ું  બાળક મફત સ્કલૂ આહાર માટે લાયક ઠરે છેેઃ 
• સપ્લલમેન્ટલ ન્યટૂ્રિશ  આનસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (સ્ ેપ) અથવા SNAP 

• ટેમ્પરરી આનસસ્ટન્સ ફોર  ીડી ફેનમલીઝ (ટીએએ એફ) અથવા TANF 

• ફૂડ ટ્રડસ્િીબ્યશૂ  પ્રોગ્રામ ઓ  ઈન્ન્ડય  ટ્રરઝવેશન્સ (એફડીપીઆઈઆર). 

પગલ ું 1: નવજાત પ્રર્શ , બાળક અને 12મા ધોરણ િરહત સ ધીના પ્રવદ્યાથી હોય તેવા તમામ પરરવારજનોની યાદી બનાવો 
અમ ે જણાવો કે તમારા પટ્રરવારમાાં કેટલા  વજાત નશશ,ુ બાળકો અ ે સ્કૂલે જતા નવદ્યાથીઓ રહ ેછે. તમારા પટ્રરવાર ો ટ્રહસ્સો બ વા માટે તેઓ તમારા સાંબ ાંધી હોય તેવુાં જરૂરી  થી. 
મારે અહીં રે્ની યાદી રજૂ કરવી? જ્યારે આ નવભાગ ભરી રહ્યા હોવ, ત્યારે કૃપા કરી ે તમારા પટ્રરવાર ા એવા તમામ સભ્યો ે સામેલ કરશો જેઓ હોય:  

• 18 વર્ક કે તેથી ઓછી આવક ા બાળકો અ ે જેઓ પટ્રરવાર ી આવક પર  ભતા હોય; 

• પાલક વ્યવસ્થા હઠેળ તમારી કાળજીમાાં હોય, અથવા બેઘર, કે પછી ટ્રહજરતી, ઘરેથી ભાગેલા તરુણ તરીકે લાયક ઠરતા હોય; 

• જે બાળકો Lee County Schoolsમાાં ભાગ લઈ રહ્યા હોય, પછી તેમ ી વય ગમેતે હોય. 
A)દરેક બાળકના નામની યાદી રજૂ કરો.દરેક 
બાળક ા  ામ ી નપ્રન્ટ કાઢો. દરેક બાળક માટે 
અરજી ી એક લાઈ  ો ઉપયોગ કરો.  ામ ી 
નપ્રન્ટ કાઢી રહ્યા હોવ, ત્યારે દરેક ખા ામાાં એક 
અક્ષર લખવો. જો તમારી પાસે જગ્યા   હોય 
તો અટકી જજો. જો અરજીમાાં ઉપસ્સ્થત લાઈ ો 
કરતા વધ ુબાળકો હોય તો કાગળ ો બીજો 
ટુકડો બીડવો અ ે વધારા ા બાળક માટે 
તમામ જરૂરી માટ્રહતી ભરવી. 

B)શ ું બાળક Lee Countyખાતે 
પ્રવદ્યાથી છે? “નવદ્યાથી” નશર્કકવાળા 
ખા ામાાં ‘Yes’ અથવા ‘No’ પર ખરુાં 
કરો અ ે અમ ે જણાવો કે કયુાં 
બાળક Lee County Schools માાં 
હાજરી આપે છે. જો તમે ‘Yes,’ પર 
ખરુાં કરો તો ‘Grade’ ખા ા ી 
જમણી બાજુએ નવદ્યાથીનુાં ધોરણ 
લખવુાં. 

C)શ ું તમારી પાિે કોઈ પાલક બાળક છે? જો યાદીમાાં 
સામેલ કરેલુાં કોઈ પણ બાળક પાલક હોય, તો 
બાળક ા  ામ ી બાજુ ા “Foster Child”  ખા ામાાં 
ખરુાં કરો. જો તમે પાલક બાળક માટે જ અરજી કરી 
રહ્યા હોવ, તો પગલ ું 1 પણૂક કયાક બાદ પગલાું 4 પર 
જાવ. 

તમારી સાથે રહતે ુ ાં પાલક બાળક તમારા પટ્રરવાર ા 
સભ્ય તરીકે ગણવા પાત્ર ઠરે છે અ ે તે ો તમારી 
અરજી ી યાદીમાાં ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. જો તમે બાં ે 
પાલક અ ે બબ -પાલક બાળક માટે અરજી કરી રહ્યા 
હોવ તો પગલાાં 3 પર જાવ. 

D) શ ું કોઈ બાળક બેઘર, રહજરતી કે 
ઘરેથી ભાગેલ ું છે? જો તમ ે લાગતુાં હોય 
કે આ નવભાગ ી યાદીમાાં સામેલ કરાયેલુાં 
કોઈપણ બાળક આ નવવરણ સાથે મેળ 
ખાય છે, તો બાળક ા  ામ ી બાજુમાાં 
આવેલા “Homeless, Migrant, Runaway” 

ખા ામાાં ખરુાં કરો અ ે અરજી ાાં તમામ 
પગલાાં ે પટ્રરપણૂક કરો. 



પગલ ું 2: શ ુંપરરવારના કોઈ પણ િભ્ય હાલ સ્નેપ, ટીએએનએફ, અથવા એફડીપીઆઈઆરમાું િહભાગી છે? 

એ) જો તમારા પરરવારમાુંથી કોઈ પણ ઉપરની યાદીના કોઈ પણ 
કાયાક્રમમાું િહભાગી થત ું ન હોય તો: 
• પગલ ું 2 ખાનુાં ખાલી છોડી દો અ ે પગલ ું 3 પર જાવ. 

બી)જો તમારા પરરવારમાુંથી કોઈ પણ ઉપરની યાદીના કોઈ પણ કાયાક્રમમાું િહભાગી થત ું હોય તો: 
• સ્ ેપ, ટીએએ એફ, અથવા એફડીપીઆઈઆર માટે કેસ  ાંબર લખો. તમારે ફક્ત એક કેસ  ાંબર રજૂ કરવા ો 

છે. જો તમે આમાાં ા કોઈ એક કાયકક્રમમાાં સહભાગી થતા હોવ અ ે તમારો કેસ  ાંબર જાણતા   હોવ, 
તો[State/local agency contacts here] ો સાંપકક કરો. 

• પગલાું 4 પર જાવ. 
 

પગલ ું 3: પરરવારના તમામ િભ્યો માટે આવકની નોંધ કરાવો 
મારે મારી આવકની નોંધ કેવી રીતે કરાવવી?  

• “પ ખ્તો માટે આવકના સ્ત્રોતો” અ ે “બાળકો માટે આવકના સ્ત્રોતો,”નશર્કક ધરાવતા ચાટટકસ ો ઉપયોગ કરો, જે ે અરજીપત્ર ી પાછળ ા ભાગે નપ્રન્ટ કરાયેલા છે, જે ો હતે ુએ 
ન ધાકટ્રરત કરવા ો છે કે તમારા ઘર ી  ોંધ કરવા માટે કોઈ આવક છે કે કેમ. 

• તમામ આવકો ી ફક્ત કુલ રકમમાાં  ોંધ કરાવો. તમામ આવક ે આખા ડોલરમાાં  ોંધશો. સેન્ટ ે સામેલ કરશો  હીં. 
o કુલ આવક એ કરવેરા પવેૂ પ્રાલત કરેલ ુકુલ આવક છે 

o ઘણા લોકો ે લાગે છે કે આવક એટલે કુલ “ગ્રોસ”  હીં પરાંત ુફક્ત તેઓ “ઘરે લઈ જાય છે” તે જ રકમ. એટલુાં સનુ નિત કરશો કે તમે આ અરજી પર જે આવક ી  ોંધ કરો છો 
તે ે કરવેરા ચકૂવવા, વીમા ા નપ્રનમયમ અથવા તમારા વેત માાંથી મેળવાયેલી અન્ય કોઈ પણ રકમ ે ચકૂવવા માટે ઘટાડવામાાં આવતી  થી. 

•  ોંધ કરવા માટે કોઈ આવક જ   હોય તો તે ે લગતા ખા ામાાં “0” લખો. ખાલી છોડી દેવાયેલા હોય તેવા આવક ા કોઈ પણ ખા ા ે પણ શનૂ્ય તરીકે ગણવામાાં આવશે. જો તમે 
‘0’ લખો છો અથવા કોઈ ખાનુાં ખાલી છોડો છો, તો તમે પ્રમાબણત (વચ બદ્ધ) કરો છો કે  ોંધ કરવા માટે કોઈ આવક જ  થી. જો સ્થાન ક અનધકારીઓ ે શાંકા જશે કે તમે તમારી 
પાટ્રરવાટ્રરક આવક ી ખોટી  ોંધ કરાવી છે, તો તમારી અરજી ી ચકાસણી થઈ શકે છે. 

• દરેક ખા ા ી જમણી બાજુએ આપેલા ખા ામાાં ખરા ી ન શા ી કરી ે જે પણ પ્રકાર ી આવક મેળવાઈ હોય તે ી  ોંધ કરશો. 
3.એ.બાળકે રળેલી આવકની નોંધ કરાવવી 
એ) બાળકે રળેલી અથવા મેળવેલી કોઈ પણ આવકની નોંધ કરર્ો.“બાળકો ી કુલ આવક” તરીકે દશાકવાયેલા ખા ામાાં તમારા પટ્રરવારમાાં પગલાાં 1 તરીકે યાદીમાાં સામેલ તમામ 
બાળકો માટે ી કુલ આવક ી  ોંધ કરાવશો. તમારા બાકી ા પટ્રરવારજ  ી સાથે તમે પાલક બાળક માટે પણ અરજી કરી રહ્યા હોવ તો જ તે ી આવક ી ગણતરી કરશો. 
 

બાળકની આવક કોને કહવેાય?બાળક ી આવક એટલે તમારા બાળક ે સીધેસીધી ચકૂવણી કરાઈ હોય તેવી તમારા પટ્રરવાર બહાર પ્રાલત કરાયેલા  ાણાાં. ઘણા પટ્રરવારોમાાં બાળકો ી 
આવક  થી હોતી. 
3.બીપ ખ્તો દ્વારા રળાયેલી આવકની નોંધ 

મારે અહીં કોની યાદી રજૂ કરવી? 

• આ નવભાગ ે ભરી રહ્યા હોવ ત્યારે કૃપા કરી ે તમારા પટ્રરવાર ા તમામ પખુ્ત સભ્યો ે સામેલ કરશો જેઓ તમારી સાથે વસવાટ કરી રહ્યા હોય અ ે આવક તથા ખચકમાાં ભાગ 
પડાવતા હોય, તેઓ તમારા કોઈ સાંબ ાંધી   હોય અ ે તેઓ તેમ ી પોતા ી કોઈ આવક રળી   રહ્યા હોય તો પણ. 

• િામેલ કરર્ો નહીં:  
o લોકો જેઓ તમારી સાથે રહતેા હોય પરાંત ુતમારા પટ્રરવારજ  ી આવક દ્વારા સમનથિત   હોય અ ે તમારા પટ્રરવાર ી આવકમાાં યોગદા  આપતા   હોય. 



પગલ ું 3: પરરવારના તમામ િભ્યો માટે આવકની નોંધ કરાવો 
o પગલાું 1 માાં અગાઉથી સામેલ કરાયેલા બાળકો અ ે નવદ્યાથીઓ. 

એ) પરરવારના પ ખ્ત વયના િભ્યોના 
નામની યાદી આપો. “પટ્રરવાર ા 
પખુ્તવય ા સભ્યો (પ્રથમ અ ે છેલ્લા)” 
તરીકે ખરુાં કરાયેલા ખા ામાાં પટ્રરવાર ા 
દરેક સભ્ય ા  ામ ી નપ્રન્ટ કાઢો. તમે 
પગલાું 1 માાં સામેલ કયાક હોય તેવા કોઈ 
પણ પટ્રરવારજ  ી યાદી   બ ાવશો. જો 
પગલાું 1માાં સમાવેશ કરાયેલા કોઈ 
બાળક ી આવક હોય, તો પગલાું 3, ભાગ 
એમાાં અપાયેલી સચૂ ાઓ ે અનસુરો. 

બી) કામમાુંથી આવકની નોંધ કરો. અરજી પર “કામમાાંથી આવક” 
ખા ામાાં કામમાાંથી થયેલી સઘળી આવક ી  ોંધ કરો. આ 
સામાન્યરીતે  ોકરીમાાં કામ કરવાથી મેળવેલા  ાણાાં હોય છે. જો તમે 
સ્વ-રોજગાર વ્યાપાર ધરાવતા હોવ કે ખેતર ા માબલક હોવ, તો 
તમારે તમારી ચોખ્ખી આવક ી  ોંધ કરવી. 
 

હ ું સ્વ-રોજગાર ધરાવતો હોઉં તો શ ું?ચોખ્ખી રકમ તરીકે કામ કરવાથી 
થયેલી આવક ે દશાકવવી. આ ી ગણતરી તમારા વ્યાપાર ા કુલ 
વહીવટી ખચક ી રકમ ે કુલ આવક અથવા મેળવેલી રકમમાાંથી બાદ 
કરી ે હાથ ધરાય છે. 

િી) જાહરે િહાય/બાળ િહાય/ભરણપોષણ તરીકે મેળવેલી 
આવકની નોંધ કરવી. “જાહરે સહાય/બાળ સહાય/ભરણપોર્ણ” 
તરીકે મેળવેલી તમામ આવક ે અરજી ા લાગ ુપડતા ખા ામાાં 
દશાકવવી. ચાટકમાાં સામેલ કરાયેલ   હોય તેવી કોઈ પણ જાહરે 
સહાય ા લાભો ા રોકડ મલૂ્ય ી  ોંધ કરશો  હીં. જો બાળ સહાય 
અથવા ભરણપોર્ણ તરીકે આવક મેળવેલી હોય, તો ફક્ત કોટે 
આદેશ કરેલ ચકૂવણી ી  ોંધ કરશો. અ ૌપચાટ્રરક પરાંત ુ
ન યનમત ચકૂવણી ી  ોંધ ત્યારપછી ા ભાગમાાં “અન્ય” આવક 
તરીકે કરાવવી જોઈએ. 

ડી) પેસર્ન/ પ્રનવપૃ્રિ/ અસય તમામ 
આવકમાાંથી આવક ી  ોંધ કરાવવી. 
અરજીમાાં “પેન્શ / ન વનૃિ/ અન્ય તમામ 
આવક”માાં લાગ ુપડતી તમામ આવક ી 
 ોંધ કરવી. 

ઈ) પરરવારના ક લ કદની નોંધ કરાવવી.“પટ્રરવાર ા કુલ સભ્યો 
(બાળકો અ ે પખુ્તો) ”  ખા ામાાં પટ્રરવાર ા કુલ સભ્યો ી સાંખ્યા 
એન્ટર કરવી. આ સાંખ્યા પગલાું 1 અ ે પગલાું 3 માાં સામેલ 
પટ્રરવાર ા સબ્યો ી સાંખ્યા ી બરાબર હોવી જોઈએ. તમારા ઘરમાાં 
એવા કોઈ પણ સભ્ય હોય કે જેમ ો તમે અરજીમાાં ઉલ્લેખ કયો   
હોય, તો પાછા જાવ અ ે તેમ ે ઉમેરો. તમામ પટ્રરવારજ  ો 
યાદીમાાં સમાવેશ કરવો અત્યાંત જરૂરી છે, કારણ કે તમારા પટ્રરવાર ા 
કદ ી મફત અ ે ઘટાડેલા દરે આહાર માટે તમારી લાયકાત ે અસર 
કરી શકે છે. 

એફ) તમારા િોશ્યલ પ્રિક્ય રરટી નુંબરના છેલ્લા ચાર અંક રજૂ 
કરર્ો. એક પખુ્ત પટ્રરવારજ ે અહીં અપાયેલી જગ્યામાાં તેમ ા 
સોશ્યલ નસક્યટુ્રરટી  ાંબર ા છેલ્લા ચાર અંક ફરજજયાત એન્ટર 
કરવા પડશે. તમારી પાસે સોશ્યલ નસક્યટુ્રરટી  ાંબર   હોય તો 
પણ તમે લાભો માટે અરજી કરવા લાયક ઠરો છો. જો ઘર ા કોઈ 
પણ પખુ્ત સભ્ય પાસે સોશ્યલ નસક્યટુ્રરટી  ાંબર હોય, તો આ 
જગ્યા ે ખાલી છોડી દો અ ે “જો કોઈ એસએસ   હોય તો ખરુાં 
કરો#.” લેબલ ી જમણે ખા ામાાં ખરુાં કરો. 

 

પગલ ું 4: િુંપકાની મારહતી અને પ ખ્તની િહી 
તમામ અરજીઓ પર પરરવારના કોઈ પ ખ્તવયના િભ્યની િહી હોવી જોઈએ. આ અરજી પર હસ્તાક્ષર કરીને, તે પરરવારજન એ વાતન ું વચન આપ ેછે કે તમામ મારહતીને 
િત્યતાપવૂાક અને િુંપણૂાપણે નોંધવામાું આવી છે. આ પ્રવભાગને પણૂા કરતા અગાઉ, કૃપા કરીને એ પણ સ પ્રનપ્રિત કરર્ો કે તમે આ અરજીના પાછળના ભાગે ગ પ્તતા અને નાગરરકી 
અપ્રધકારોના પ્રનવેદનોને વાુંચી લીધા છે. 
એ) તમારા િુંપકાની મારહતી આપો. જો આ 
માટ્રહતી ઉપલબ્ધ હોય તો પરૂા પડાયેલા 
ખા ામાાં તમારુાં હાલનુાં સર ામુાં લખો. જો 
તમારી પાસે કોઈ કાયમી સર ામુાં   હોય, 
તો કાાંઈ તે ાથી તમારુાં બાળક ન િઃશલુ્ક 

બી) પ્રિસટ કરો અને 
તમારા નામે િહી 
કરો. અરજી પર 
હસ્તાક્ષર કર ારા 
પખુ્તવય ી 

િી) આજની તારીખ લખો. પરૂી પડાયેલી 
જગ્યામાાં, ખા ામાાં આજ ી તારીખ લખો. 

ડી) બાળકની વુંર્ીય અને મળૂ ઓળખો જણાવો (વૈકલ્લ્પક). 
અરજી ી પાછળ, અમે તમારા બાળક ા વાંશ અ ે ઓળખ નવશે 
માટ્રહતી જણાવવા કહીશુાં. આ ખાનુાં ભરવુાં વૈકપ્લ્પક છે અ ે તે ાથી 
તમારા બાળક ી મફત અથવા ઘટાડેલા દરે સ્કૂલ આહાર માટે ી 
લાયકાત ે અસર  થી થતી. 



અથવા ઘટાડેલા દરે સ્કૂલ આહાર માટે 
ગેરલાયક  થી ઠરત ુાં. ફો   ાંબર, ઈમેઈલ 
એડે્રસ, અથવા બાં ે ી નવગતો આપવી એ 
વૈકપ્લ્પક છે, પરાંત ુતે ાથી જો અમારે 
તમારો સાંપકક કરવા ી જરૂર પડે તો તમારા 
સધુી ઝડપથી પહોંચવામાાં અમ ે મદદ 
મળે છે. 

વ્યસ્ક્તનુાં  ામ નપ્રન્ટ 
કરો અ ે “પખુ્ત ા 
હસ્તાક્ષર” ખા ામાાં 
તે વ્યસ્ક્ત સહી કરે 
છે. 

 

 


