HOUSEHOLD LETTER - NEPALI

बाल्डविन-व्ह्वाइटहल स्कूल विस्ट्र ीक्ट
वित्तै मा र न्यू न शुल्कमा विद्यालय खानाहरु िम्बन्धी बारम्बार िोविने प्रश्नहरु
https://www.schoolcafe.com/ मा अनलाइन वनिेदन भनुु होि्
आदरणीय आमाबाबु /अभििावक:
केटाकेटीहरुलाई भिक्नको लाभि स्वस्थ खानेकुरा आवश्यक पर्छ l बाल्डविन-व्ह्वाइटहल स्कूल विस्ट्र ीक्टले प्रत्येक स्कूल
लािे को भदन स्वस्थ खानाहरु िे वा िर्छ l ब्रे कफास्टको खर्छ $1.40 पर्छ ; भदउँ िोको खानाको खर्छ $2.60 अथिा
$3.00/वप्रवमयम खाना पर्छ माध्यभमक (हाइ स्कूल र जुभनयर हाइ स्कूल) को लाभि र $2.35 प्राथभमक तहको लाभि l
तपाइको बच्चा(हरु) भित्तैको खाना अथवा घटाईएको शुल्क खानाको लाभि योग्य हुन िक्र्न् l घटाईएको मुल्य ब्रे कफास्टको
लाभि $0.30 हो र भदउँ िोको खानको लाभि $0.40 हो l भनम्न तपाईलाई भनवे दन प्रभियािँ ि िहयोि िनछको लाभि िाधारण
प्रश्न र जवाफहरु रहे का र्न् l
यभद तपाईले भित्तैको खानाहरुको लाभि नोभटि अफ डाइरे क्ट िटीभफकेिन प्राप्त िनुछिएको र् िने, भनवे दन पुरा
नगनुुहोि् l तर यभद तपाईको पररवारमा कुनै केटाकेटी तपाईले प्राप्त िनुछिएको नोवटि अफ िाइरे क्ट िटीवफकेिनमा
िु र्ीकृत र्ै नन् िने स्कूललाई थाहा वदनुहोि् l
१. किले वित्तै मा अथिा घटाईएको शुल्कमा खाना पाउन िक्छ ?
•

SNAP अथवा TANF बाट िु भवधाहरु पाईरहे का पररवारको केटाकेटीहरु भित्तै को खानाको लाभि योग्य र्न् l

•

धमछपुत्र र धमछपुत्री जो फोस्टर केयर एजेन्सी अथवा अदालत अन्तिछ त र्न्, उनीहरु भित्तै को खानाको लाभि योग्य र्न् l

•

आफ्नो स्कूलको हे ड स्टाटछ कायछ िममा िहिािी हुने केटाकेटीहरु भित्तैको खानाको लाभि योग्य र्न् l

•

केटाकेटीहरु जो बे घर, िािे को वा आप्रवािीको पररिाषािँ ि भमल्र्न्, उनीहरु भित्तैको खानाको लाभि योग्य र्न् l

•

यभद तपाईको पररवारको आम्दानी फेडे रल इन्कम एभलजीबीभलटी िाइडलाइन्सको भिमाभित्र र् िने केटाकेटीले
भित्तैको अथवा घटाईएको दरको खाना पाउन िक्र्न् l यभद तपाइको पररवारको आम्दानी यो र्ाटछ को िीमामा अथवा
त्यिको तल पर्छ िने तपाईको केटाकेटी भित्तैको अथवा घटाईएको दरको खाना पाउन िक्र्न् l

२. मे रो केटाकेटी बे घर, प्रिािी अथिा भागेको भन्ने मा योग्य छ भन्ने मै ले किरी थाहा पाउने ?
के तपाईको पररवारको िदस्यहरुिँ ि एउटा स्थायी ठे िाना र्ै न ? के तपाई एउटा आश्रय, होटल अथवा अन्य अस्थायी बस्ने
व्यस्थामा रभहरहनु िएको र्? के तपाईको पररवार िमय िमयमा नयाँ ठाउँ मा िर्छ ? के तपाईिँ ि कुनै केटाकेटी र्न् जिले
उनीहरुको आफ्नो पभहलेको पररवार वा घर र्ोड् न रोजेर तपाईिँ ि बभिरहे का र्न् ? यभद तपाई भवश्वाि िनुछहुन्र् भक तपाईको
पररवारको केटाकेटीहरु यी भववरणहरु िँ ि मेल खान्र्न् िने, कृपया कल िनुछहोि् अथवा भजन भवभलयम्सलाई इमे ल िनुछहोि् l

412.885.7530 x 5067.
३. के मै ले प्रत्येक बच्चाको लावग वनिेदन भनुु आिश्यक छ ?
पदै न l तपाईको पररवारको िबै भवद्याथीहरुको लाभि एउटा भि एण्ड ररड्यु ज्ड प्राइि स्कूल भमल्स एप्लीकेिन भनवे दन प्रयोि
िनुछहोि् l हामी पुरा निएको भनवे दन अनुमोदन िनछ िक्दै नौ त्यिै ले िबै आवश्यक िू र्ना िनछ भनभित िनुछहोि् l
४. यवद मै ले यो स्कूल िर्ु मा एउटा विठी पाए जिमा मे रा केटाकेटीहरु वित्तै को खानाको लावग अनुमोवदत भैिकेका
छन् भन्ने ले खेको छ, के मै ले एउटा वनिेदन भनुुपछु ?
पदै न तर कृपया तपाईले प्राप्त िनुछिएको भर्ठी ध्यानपुवछक पढ् नुहोि् र भनदे शनहरु मान्नु होि् l यभद तपाईको पररवारमा कुनै
केटाकेटी तपाईको योग्यता िू र्नाबाट र्ु भटरहे का भथए िने, तु रुन्तै जुिी बनुिँि िम्पकछ िनुछहोि् 412-885-7500 x
8081 अथवा jbourne@bwschools.net मा इमेल िनुछहोि् l

५. के म अनलाइन वनिेदन वदन िक्छु ? िक्नुहुन्र् ! यभद तपाई िक्नुहुन्र् िने कािजको भनवे दनको िट्टा तपाइलाई एउटा
अनलाइन भनवे दन पुरा िनछ प्रोत्साहन िररन्र् l अनलाइन भनवे दनमा उही आवश्यकताहरु र्न् र तपाईिँ ि कािजको भनवे दनमा
जस्तै उही िू र्ना िोभधनेर् l अनलाइन भनवे दन प्रभियाबारे थप भिक्न https://www.schoolcafe.com/ मा जानु होि् l
यभद तपाईिँ ि अनलाइन भनवे दन बारे कुनै प्रश्नहरु र्न् िने जुिी बनुिँि िम्पकछ िनुछहोि् 412-885-7500 x 8081
अथवा jbourne@bwschools.net मा इमेल िनुछहोि् l
६. मे रो बच्चाको वनिेदन गत िर्ु स्वीकृत भएको वथयो l के मै ले नयााँ भनुु आिश्यक छ ? र् l तपाईको बच्चाको भनवे दन
त्यो स्कूल वषछको लाभि र यो स्कूल वषछको िु रुको ३० भदनहरु अक्टु बर ९, २०१८िम्मको लाभि मात्र मान्य हो l जबिम्म स्कूलले
तपाइलाई तपाईको बच्चा नयाँ स्कूल वषछको लाभि योग्य र् िनेर िन्दै न तपाईले एउटा नयाँ भनवे दन पुरा िनैपर्छ l यभद तपाई
स्कूलले स्वीकृत िने एउटा नयाँ भनवे दन पुरा िनुछहुदै न िने अथवा तपाईको बच्चा भित्तैको खानाको लाभि योग्य र् िन्ने िू र्ना
पाउनु िएको र्ै न िने, तपाईको बच्चालाई खानाहरुको लाभि पुरा शुल्क लिाइनेर् l
७. म WIC पाउाँ छु l के मे रा केटाकेटीले वित्तै को खानाहरु पाउन िक्छन् ? WIC मा िहिािी हुने पररवारको
केटाकेटीहरु भित्तैको अथवा घटाईएको दरको खानाको लाभि योग्य हुनिक्र्न् l कृपया एउटा भनवे दन पुरा िनुछहोि् l
८. के मै ले वदएको िूिना जााँ विनेछ ? हो l हामी तपाइले ररपोटछ िनुछ हुने पररवारको आम्दानीको भलखखत प्रमाण पठाउन पभन
िन्न िक्र्ौ l
९. यवद म अवहले योग्य हाँ वदन भने के म पवछ वनिेदन वदन िक्छु ? अवश्य, तपाईले स्कूल वषछको बे ला जुनै िमय भनवे दन
भदन िक्नुहुन्र् l उदाहरणको लाभि, यभद आमाबाबु अथवा अभििावक बे रोजिार िएर पररवारको आम्दानी भिमािन्दा तल झर्छ
िने त्यो बे लामा केटाकेटी भित्तैको अथवा घटाईएको दरको खानाहरुको लाभि योग्य हुनिक्र् l
१०. यवद म मे रो वनिेदनबारे स्कूलको वनर्ु यिाँ ग अस्वस्वकार गछुु भने ? तपाई स्कूलको अभधकारीहरुिँ ि कुरा िनुछपर्छ l
तपाइले भनम्नमा िु नुवाईको लाभि कल िरे र अथवा लेखेर पभन िोध्न िक्नुहुन्र्: Denise Sedlacek, Baldwin-

Whitehall School District, 4600 Curry Road, Pittsburgh, PA 15236 or 412-884-6300 x
7241.
११. यवद मे रो पररिारमा कोही एउटा अमे ररकी नागररक होइन भने वनिेदन वदन िक्छु ? िक्नुहुन्र् l तपाई, तपाइको
केटाकेटी अथवा अन्य पररवार िदस्य भित्तैमा अथवा घटाईएको दरको खानाहरुको भनवे दन भदन अमेररकी नािररक हुनुपदै न l
१२. यवद मे रो आम्दानी जवहले बराबर छै न भने वन ? तपाईले िामान्यतया प्राप्त िने रकमको िु र्ी बनाउनु होि् l यभद तपाई
िाधारणतया प्रत्येक मभहना $१००० डलर कमाउनुहुन्र् तर तपाईले ित मभहना केही काम िु माउनु ियो र $९०० मात्रै कमाउनु
ियो िने, तपाईले प्रभत मभहना $१००० कमाउनु ियो िनेर राख्नुहोि् l यभद तपाई प्राय अभतररक्त िमय काम िनुछहुन्र् िने त्यो
पभन उल्लेख िनुछहोि् तर कभहलेकाँ ही मात्र अभतररक्त िमय काम िनुछहुन्र् िने त्यो उल्ले ख निनुछहोि् l यभद तपाईले काम
िु माउनु िएको र् अथवा आफ्नो तलव अथवा काम िने िमय घटे को र् िने, तपाइको हालको आम्दानी राख्नुहोि् l
१३. यवद पररिारका केही िदस्यहरुिाँ ग ररपोटु गनु कुनै आम्दानी छै न भने के गने ? घरका िदस्यहरुले हामीले तपाईिँ ि
भनवे दनमा ररपोटछ िनछ िोध्ने आम्दानीको प्रकार प्राप्त निनछ िक्र्न् अथवा कुनै आम्दानी नपाउँ न िक्र्न् l जभहले पभन यो हुँ दा,
कृपया त्यो ठाउँ मा ० लेख्नु होि् l यद्दपी, यभद कुनै आम्दानी लेख्ने ठाउँ खाली र्ोभडयो िने, भतनीहरुलाई पभन शुन्य माभननेर् l
कृपया आम्दानी लेख्ने ठाउँ खाली राख्दा होभशयार हुनुहोि् भकनकी हामी त्यिलाई तपाईले त्यभह बु झाउन खोज्नु िएको िन्ने
िोच्नेर्ौ l
१४. हामी िेनामा छौ l के हामी हाम्रो आम्दानी फरक तररकाले ररपोटु गछौ ? तपाईको बे भिक तलव र निद बोनिहरुलाई
आम्दानी िनेर ररपोटछ िररनैपर्छ l यभद तपाईले अफ-बे ि बस्ने व्यवस्था, खाना वा कपडाको लाभि कुनै निद मुल्य ित्ताहरु प्राप्त
िनुछहुन्र् िने त्यो पभन आम्दानीमा िं लग्न िररनुनैपर्छ l यद्दपी, यभद तपाईको बस्ने व्यवस्था भमभलटरी हाउभिं ि प्राइिे टाइजेिन
इनीभिएभटिको िाि हो िने, तपाईको बस्ने व्यवस्थाको ित्तालाई आम्दानीमा िमावे श निनुछहोि् l तै नातीबाट हुने कुनै अभतररक्त
लडाई िु क्तानी पभन आम्दानीबाट अलि िररन्र् l
१५. मे रो पररिारलाई थप िहयोग आिश्यक छ l के त्यहााँ अरु कायुक्रमहरु छन् जिमा हामीले वनिेदन वदन िक्छौ ?
SNAP अथवा अन्य िहायता िु भवधाको लाभि भनवे दन भदने तररका पत्ता लिाउन, तपाईको स्थनीय िहायता कायाछ लय िम्पकछ
िनुछहोि् अथवा भडपाटछ मेन्ट अफ ह्युमन िभिछ िेजलाई 1-800-692-7462 मा कल िनछहोि् l
यभद तपाईिँ ि अन्य प्रश्नहरु र्न् अथवा िहयोि आवश्यक र् िने, जुिी बनुलाई कल िनुछहोि् 412-885-7500 x
8081 अथवा jbourne@bwschools.net मा इमेल िनुछहोि् l

िवदीय,
जोइि वेबर
खाना िेवा भनदे शक

_____________________________________________________________________________
______________________________
िैिावनक प्राििान:
द ररर्ाडछ भब. रिे ल नेशनल स्कूल लन्च एक्टलाई यो भनवे दनमा िू र्ना आवश्यक पर्छ l तपाईले िू र्ना भदनुपदै न तर यभद तपाई
भदनुहुदै न िने हामी तपाईको बच्चालाई भित्तैमा अथवा घटाईएको दरको खानाहरु स्वीकृत िनछ िक्दै नौ l हामीले तपाईको िू र्ना
तपाईको बच्चा भित्तैमा अथवा घटाईएको दरको खानाहरुको लाभि योग्य र् िन्ने भनधाछ रण िनछ, भदउँ िोको खाना र ब्रे कफास्ट
कायछ िमहरुको प्रशंिन र प्रवतछ नको लाभि प्रयोि िनेर्ौ l
िं घीय नािररक अभधकार कानुन र अमेररकी कृभष भविाि (यु एिभडए) नािररक अभधकार भनयम र नीभतहरु अनु रुप, यु एिभडए,
त्यिको एजे न्सीहरु, कायाछ लयहरु, र कमछर्ारीहरु र यु एिभडए कायछिमहरुमा िहिािी हुने अथवा प्रशािन िने िं स्थाहरुलाई
यु एिभडएद्वारा िं र्ालन िरे को अथवा लाित िरे को कुनै कायछिम अथवा भियाकलापहरुमा पूवछ नािररक अभधकार िभतभवभधको
लाभि जाती, रं ि, राष्ट्रको मुल, भलंि, अशक्तता, उमेर अथवा प्रभतशोधमा आधाररत िे दिाव िनछ रोक लिाइएका र्न् l
अशक्तता िएको व्यखक्तहरु जिलाई कायछ िम िु र्नाको लाभि िंर्ारको वै कखित िाधनहरु आवश्यक पर्छ (जस्तै ब्रे ल, ठु लो
भप्रन्ट, अभडयो टे प, अमेररकी िाङ्केभतक िाषा, आभद), उनीहरुले एजे न्सीलाई (राज्य वा स्थानीय) िम्पकछ िनुछपर्छ जहाँ उनीहरुले
िु भवधाहरुको लाभि भनवे दन भदए l व्यखक्तहरु जो कान िु न्दैनन्, िु न्न कभठन हुन्र् अथवा बोल्ने अशक्तता र् उनीहरुले
यु एिडीएलाई िम्पकछ िनछ िक्र्न् फेडे रल ररले िभिछ ि माफछत (800) 877-8339मा l थपमा, कायाछ िम िू र्ना अंग्रेजी िन्दा
अरु िाषाहरुमा उपलब्ध बनाउन िभकन्र् l
िे दिावको कायछ िम उजुरी दाखखल िनछको लाभि, यु एिडीए प्रोग्राम भडस्क्रीभमनेिन कम्प्प्लेन फमछ िनुछहोि् जुन
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html मा अनलाइन िे भटन्र् र कुनै यु एिडीए कायाछ लयमा
िे भटन्र् अथवा यु एिडीएलाई एउटा भर्ठी लेख्नुहोि् र भर्ठीमा फारममा आग्रह िररएका िबै िु र्ना प्रदान िनुछहोि् l उजुरी
फारमको नक्कल आग्रह िनछ, (866) 632-9992मा कल िनुछहोि् l तपाईको पुरा िररएको फारम अथवा भर्ठी यु एिडीएलाई
भनम्न तररकाहरु बाट बु झाउनुहोि् :

(१) मेल: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(२) फ्याक्स: (202) 690-7442; अथवा
(३) इमेल: program.intake@usda.gov.
यो िंस्था िमान अििर वनयोजक हो l

