2019-2020 7 Aplica!,ao domestica prototipo para refei!,oes escolares gratuitas e com pre!,o reduzido Cadastre-se on-line em
J aplica1;:ao por agregado familiar. Por favor, use uma caneta (nao um liipfs) .
. ,..,_ -· ---,�--

Oefiniciio de Membro do agregado
familiar: "Qualquer um que vive
com vocil e compartilha as receitas
e despesas, mesmo que nlio tenha
grau de parentesco".

Primeiro nome da crian�a
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Crianr;as em orfanato e crian�as
que atendem a definir;lio de
sem-telo, mlgrantes ou fugitivas
siio elegiveis para receber refeir;Oes
gratuitas. Leio Como se cadaslrar
gratuitamenle e RefeicOes
escolares com pre� reduzido para
mais informar;i5es.

Sobrenome
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Ultimo nome da crian�a
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> va para o PASSO 3.

Se SIM>

Escrever um nUmero de caso aqui, em seguida va para o PASSO 4
{Nao complete o PASSO 3)

A. Renda da crianr;a

Sem-teto.
Criam;a mlgrante.
adotada fugitiva
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Estudante?
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NUmero do processo:
Escreva apenas um nUmero de caso neste espai;:o.

Renda da criarn;:a

As vezes, criani;:as no agregado familiar ganham ou recebem renda. Por favor, inclua a renda total recebida por todos os
membros do agregado familiar tistados no PASSO 1 aqui.

Com que frequencia?
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B. Todos os membros adultos do agregado familiar (incluindo voce)

Vire a p<lgina e analise os
grilficos intitulados "Fontes
de Renda'" para mais
informai;:Oes.
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Se NAO

Voce nl:io tern certeza qual
renda deve inclulr aqui?

Serie

Liste todos os membros do agregado familiar nae listados no PASSO 1 (incluindo voce), mesmo se eles nao recebem renda. Para cada membro do agregado familiar indicado, se eles recebem renda, informe a renda
total bruta (antes de impostos) para cad a fonte em d6lares inteiros (sem centavos) somente. Se eles nao recebem renda de qualquer fonte, escreva
Se voce digitar "O" ou deixar quaisquer campos em branco , voce
esti:1 certificando (prometendo) que nao ha renda para informar.
Pens5es/Aposenta
Com que frequencia?
Com que frequencia?
Com que frequencia?
Asslslencla PllbUca/Aµoio ii
doria/Todos as outras
Nome dos membros adultos do agregado familiar
2 vm� Mensal
Rf!lldas do U-abalho
Crfaiwa/Pensao alimentlcia
rendas
Semanal ! Quim:enal �re�i Mensa[
Semanal i Oulnzenal 2 meJ Mensal
I Sernonal i Oulriienat ifpormes
{primeiro e Ultimo)
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LJDr mes
.

·o·.

: ::::: l�·· ·•� :�•·• •�
����I

0 gri3fico "Fontes de renda
para criani;:as" ira ajud<l-lo
com a sei;:iio Renda de
criam;:a.
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a gr<lfico "Fontes de renda
para adultos" ira ajud.3-lo
com a sei;:l:io Todos os
membros adultos do
agregado familiar.

Total de membras de agregado
familiar
{criani;:as e adultas)
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Marque se niio houver SSN

0 0 0 0
0 0 0 0
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"Eu cerlifico (jurol que todas as informa�Oes sabre esta aplicaciio si'io verdadeiras e que todas as rend as est-ao informadas. Eu entendo que esta informaciio e dada em conexiio com o recebimento dos recurses Federais, e que os funcion<irios da escola podem averiguar (verificarl as
informaci:ies. Estou ciente de que case eu tenha fomeddo lnfarmacOes falsas, meus filhos podem perder beneficios alimentares, e eu posse ser processado sob as leis estaduais e federais aplic<iveis".

Enderei;:o (se disponivel)

Nome impresso do adutto assinando o formuli3rio

Apto n °

Cidade

Assinatura do adulto

Estado

[CEP
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Quatro Ultimas digitos do n(.imero de segurani;:a social r···-......,.........r-·····
{SSN) do assalariado prim3rio ou autro membro adulto X j X X
'
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de agregado familiar
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Telefone diurno e e-mail (opcionaO

Data de hoje
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