
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
 
MVPS anuncia sua política para alunos que não podem pagar o preço total das refeições servidas no âmbito do Programa de Almoço 
Escolar Nacional e Programa de Café da Manhã Escolar. Todas as secretarias das escolas e a Diretoria de Ensino têm uma cópia da 
política que pode ser revista por qualquer parte interessada. 
 
Os seguintes critérios: número de membros da família e renda familiar, serão utilizados para determinar a elegibilidade. Os alunos de 
famílias cujo rendimento anual é igual ou inferior aos níveis indicados são elegíveis para refeições gratuitas ou de preço reduzido. 
 

ESCALA DE RENDA DE ACORDO COM O TAMANHO DA FAMÍLIA  
Para a Determinação das Refeições Gratuitas e de Preços Reduzidos 

 

NÚMERO DE 
MEMBROS 

DA FAMÍLIA 
ANUAL MENSAL 

Duas 
Vezes ao 

Mês 

A Cada 2 
Semanas SEMANAL ANUAL MENSAL 

Duas 
Vezes ao 

Mês 

A Cada 2 
Semanas SEMANAL 

1 $15,301 $1,276 $638 $589 $295 $21,775 $1,815 $908 $838 $419 

2 20,709 1,726 863 797 399 29,471 2,456 1,228 1,134 567 

3 26,117 2,177 1,089 1,005 503 37,167 3,098 1,549 1,430 715 

4 31,525 2,628 1,314 1,213 607 44,863 3,739 1,870 1,726 863 

5 36,933 3,078 1,539 1,421 711 52,559 4,380 2,190 2,022 1,011 

6 42,341 3,529 1,765 1,629 815 60,255 5,022 2,511 2,318 1,159 

7 47,749 3,980 1,990 1,837 919 67,951 5,663 2,832 2,614 1,307 

8 53,157 4,430 2,215 2,045 1,023 75,647 6,304 3,152 2,910 1,455 

Para cada 
membro 
adicional 

acrescente  

+5,408 +451 +226 +208 +104 +7,696 +642 +321 +296 +148 

 
 

Formulários de solicitação estão sendo enviados para todas as casas com um aviso aos pais ou responsáveis. Para solicitar refeições 
gratuitas ou de preço reduzido, as famílias devem preencher o formulário e devolvê-lo à escola (a menos que sejam notificadas no início do 
ano letivo que as crianças são elegíveis através de certificação direta). Cópias adicionais estão disponíveis na secretaria de todas as escolas. 
As informações fornecidas no pedido serão utilizadas para determinar a elegibilidade e poderão ser verificadas em qualquer momento durante 
o ano letivo pela agência ou por outros funcionários do programa. Os formulários podem ser apresentados em qualquer época do ano. 
 
Para obter preço gratuito ou reduzido para os alunos que moram em uma casa onde um ou mais membros da família recebem os benefícios 
SNAP ou TANF, escreva os nomes de todas as crianças que estão na escola, assine o formulário e devolva-o à secretaria da escola. 
 
Para que os funcionários escolares determinem a elegibilidade para refeições gratuitas, de preço reduzido ou leite grátis de famílias que não 
recebem os benefícios SNAP ou TANF, pais/responsáveis devem fornecer as seguintes informações solicitadas no pedido: os nomes de todos 
os membros da família e o adulto assinando o formulário de solicitação deve também escrever os últimos quatro dígitos de seu Número de 
Social Security ou marcar "none” (nenhum) se não tiver um Número de Social Security. Além disso, o rendimento recebido por cada membro 
da família deve ser fornecido de acordo com a quantia e fonte (salários, benefício de welfare, pensão alimentícia, etc.). 
 
De acordo com as disposições da política de refeições gratuitas e de preço reduzido, o funcionário designado de cada escola examinará os 
pedidos e determinará a elegibilidade. Se um dos pais ou responsável ficar insatisfeito com a decisão do funcionário, ele tem direito de 
conversar sobre a decisão com o funcionário determinante de forma informal. Se o pai/responsável deseja fazer um apelo formal, ele poderá 
fazer um pedido oral ou por escrito ao diretor da escola. 
 
Se uma audiência for necessária para apelar a decisão, a política contém uma explicação sobre o processo de audiência. 
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