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https://mealapps.cobbk12.org/
 צולייגן ָא נליין ביַיּפרָא וטַא טייּפ הויזגעזינד ַא ּפליקײשאן ֿפַא ר פרײע און רידוסט ּפרייז זומער מאלצײטן
).ַבלייַפעדער (נישט אַן פאר יעדער הויזגעזינד. ביטע נוצט אַּפליקיישאַפילט אױס איין א

א צװײטן ּפאּפיר)טריט1 איר דארפט מער סּפייסיז ֿפאר נאך נעמען, לײגט צו קלאס(אויב אין דעם ן12 און אױך און סטודענטן ביז אלע הויזגעזינד מיטגלידער, וואס זענען קליינע קינדער, קינדער, א רשימה פון מאכט
ז, ָיימלאה ניק,דַנאוועַנא Fosterּתלמיד?  ייווַנאַראקינדקלאס מען ָקינד 'ס לעצטע נאMIמען ָקינד 'ס ערשטער נאפון הויזגעזינד ציע ניידעֿפ נייןاאָ י

נט מיטווער עס װאױ: "מיטגליד
נסות ן הכנעמט טײל איאײך און  
ןיט קײויב נילו אֿפַצאות, אאון הו

 א
רט
לי
רא
נט
קא

ַ
יגן
לי
צו
ס 
װא
ע 
ל

חה."משפ

 באהיטונג Fosterדער אין ניק
ן די יזענען אוואס  נדערון קיא

,זָאהיימלן יציע פונדעֿפי
וויי ַאנַארדער  ָאדניק  ַאווענַאנ

ר פרײע ַיגט ֿפאזענען בארעכט
ןיגוליו צצנט װי ייען. למאלצײט

ט ּפרייזפרײע און רידוסר  ַֿפא
מער ר ַאאלצײטן .ֿפע משול
ציע.ַרמאָנֿפאאי

אדער פדּפיר?טריט 2 אדער מער פון די פאלגענדיקע הילף פראגראמען? סנאפ, טאנף, איין אנטייל אין איצט װאס נעמען זענען דא הויזגעזינד מיטגלידער (איר ארײנגערעכנט)

case ער:נומ 3)נישט טריט  נדיקט(ע 4צו טריט  און גײט ָנומער דא caseַיבט אשרי >אإאויב י .3ו טריט > גייט צאויב ניין 
ץ.ַן דעם ּפלאנומער אי caseן ויז איישרייבט בל

באריכטעט הכנסה ֿפאר אלע הויזגעזינד מיטגלידער (לאזט אױס דעם שריט אויב איר האט געענטֿפערט 'יא' צו טריט 2)טריט 3
ֿפט?ָאווי  

יעדערװאכנטלעך  קינד הכנסה
חודש צװײטער װאך  X 2

יעדע 
 חודש ا

א. קינד הכנסה 

לע הויזגעזינד מיטגלידער ארײנגעשריבןַנצע הכנסה ערנדעט דורך אַננעמען די גאַרייַרדינען הכנסה . ביטע אַאמאל קינדער אין די הויזגעזינד פא


$.ָדא 1 אין שריט  
לע אדולט הויזגעזינד מיטגלידער (איר ארײנגערעכנט)ַב. א נישט זיכער װעלכע הכנסה 

יעדערר  ַיז) ֿפאקסַ(פאר טא gross incomeנץ  ַריכט גאַקומען הכנסה, באַן באָר יעדער הויזגעזינד מיטגליד ארײנגעשריבן, אויב זיי טאַקומען נישט הכנסה. ֿפאַֿפילו אויב זיי באַ(איר ארײנגערעכנט) א 1לע הויזגעזינד מיטגלידער, וואס זענען נישט ארײנגעשריבן אין שריט  ַמאכט א רשימה פון א
source ארס (קַללאָנץ דאַין גאנאר א .(זט  ָדער לאָ' א0ן 'ַרייַ'. אויב איר שרײבט א0בט 'ַיקומען נישט הכנסה פון קיין מקור, שריַי באויב זייין סענסfields ּפראיק, איר זעלײד) ן.ריכטַצו באנסה ז עס איז קיין הכַנג) אסיַמאַנט שטעלט אײן

ֿפט?ָווי אֿפט?ָוי אוֿפט?ָווי א

?ָן דאונעמענצַיירַא

לעצטע פיר נומער פון סאציאל סעקוריטי נומער (SSN) פון 
ַאדולט הויזגעזינד מיטגליד אנדערע ָאדער Wage Earner ערשטיקSSN אויב קיין צײכנט

יעדער חודש 
נס / רעטירעמענט / ּפענסיא ָ

כל אנדערע הכנסות נאמען פון אדולט הויזגעזינד מיטגלידער (ערשטע און לעצטע) 

טאטאל הויזגעזינד מיטגלידער 
דולטס) (קינדער און א ַ

X X X X X 

רדינסט פון ַארבעט פא ַ

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

יעדע װאכנטלעך
 חודש ا

יעדער
חודשצװײטער װאך   X 2י יעדע װאכנטלעך

 חודש ا
יעדער

חודשצװײטער װאך  X 2יעדע װאכנטלעך י
 חודש ا

יעדער
חודשצװײטער װאך  X 2 י

וןט אַדעם בלאדרײט איבער 
יטןרטס מַנט איבער די טשאלײ
ן הכנסה"פו Sourcesיטל " טי
ציע.ַרמאָנֿפאר מער איַֿפא

ר ַון הכנסה ֿפאפSourcesי "ד
ןוועט העלפרט  ַדער" טשאינק

נד הכנסה מיט דעם קי
נג.וילּפטיָא

ר ַון הכנסה פאפSourcesי "ד
ןוועט העלֿפרט  ַולטס" טשאדַא
ינדויזגעזולט הלע אדַיט ”אמ
ילונג .ּפטיָיטגלידער“ אמ

קאנטאקט אינֿפארמאציע און אדולט חתימה שריט 4
ציע בדווקה, ַרמאָלשע אינֿפאַז אויב איך גיב פאַציע. איך װײס אַרמאָשטעטיקן (טשעק) די אינֿפאַז שולע באאמטע קענען באַגעלט, און א Federalלע פון  ָבאַציע איז געגעבן אין קשר מיט די קאַרמאָס אינֿפאָז דאַרשטיי אַלע הכנסות זענען געמאלדן. איך ֿפאַז אַן איז אמת און אַּפליקיישאַציע אויף דעם אַרמאָלע אינֿפאַז אַג) אָז (צוזאַווייַ"איך בא

 געזעצן. " Federalט און  ַנווענדלעך שטאָסיקיוטיד אונטער אַ, און איך קען זיין ּפראBenefitsט ַלצייָרלירן מאַפאקענען מיינע קינדער 

ל)ַנאַּפשאַ(א emailן ון אנירָטעגליך טעלעפאיפ זסטײט טָשטאּפט # ַאנען) ַראַדרעס (אויב פאַגאסן א

טעַנטיקע דאַיהירעם ָאדולט װאס פילט אױס די פאחתימה פון רעם ָמען פון אדולט װאס פילט אױס די פאָגעדרוקט נא

http:www.abcdefgh.edu
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פון הכנסה Sources INSTRUCTIONS 

Source ַאדולטס  פון הכנסה ֿפַאר
עמענט /ָאנס / רעטירּפענסי
אנדערע הכנסות  כל

סאציאל סעקוריטי (ארײננעמען 
 בַאן ריטייערמַאנט און שווַארץ

)Benefits לונג
- ּפריווַאט ּפענסיָאנס ָאדער

 דיסַאביליטיז
נסה פון טרַאסטס ַאדָאר הכ-

 עסטײטס
- יָארגעלט

 אינוועסטמענט הכנסה-
- ערנד אינטערעס
- ּפרָאקַאט הכנסה

- רעגולער געלט ּפיימעטנס פון
 אױסער הויזגעזינד

--

ָאני / קינד שטיצן ַאלימציבור הילף /  ַארבעטפַארדינסט פון 

Benefitsנט נעמּפלוימעאו
- נעץ הכנסה פון זיך-בַאשעפטיקונג
- اגעצָאלט, לוין, געלט בָאנוסעס

- ווָארקער‘ ס פַארגיטיקונג
וּפּפלעמענטַאל סעקוריטי - ס
 (פַארם ָאדער געשעפט)

)SSIהכנסה (
- געלט הילף פון שטַאט ָאדער יש: יטער. מילU.Sי נט אין דויב איר זעא

ונג יגע רעגירה
- ַאלימָאני ּפיימַאנטס ון געלט בָאנוסעס ן אצָאל- פשטע בַא

- קינד שטיצן ּפיימעטנס צָאלןנעמען קַאמבַאט בַאַנישט ַאריינ(
FSSA , וועטערַאן ’ס ָאדער ּפריווַאטיזעד -Benefits

Benefits- סטרייק
נג ַאלַאוַאנסעס) הָאוסי
ועק-בַאזע נסעס ֿפַאר ַאו- ַאלַאוַא
יידער ון קלוַארג אנג, עסנוהָאוסי

Source ַאר קינדער פון הכנסה ֿפ
למשל פון קינד הכנסה Sources

געצָאלט - א קינד האט ַארבעט ווו ער פַארדינט ַא
 ָאדער געהַאלט

-ערנינג פון ַארבעט

ון נד ָאדער פַארקריּפלט א- א קינד איז בלי
 Benefitsי יטציאל סעקורנעמט סא

נט, ָאדערויסגעדייּפלט, א- א טאטע/מאמע איז פַארקר
נעמט געזעלשַאפטלעךיער קינד ן, און זיפַארשטָארב
Benefitsט   ַ י זיכערהי

- סאציאל סעקוריטי
- דיסַאביליטי ּפיימענטס
 Benefits- לעבנ געבליבענער‘ ס

- א פרייַנד ָאדער עקסטענדעד משּפחה גיט כסדר
קינד סּפענדינג געלט ַא

- הכנסה פון מענטש אױסער די הויזגעזינד

ּפריווַאט ּפענסיע פָאנד, א קינד נעמט הכנסה פון ַא -
trust יָארגעלט, ָאדער

sources אנדערע הכנסה פון -

אידענטיטיעס און עטניק קינדער 'ס רַאסיַאל אּפשָאנַאל

 צו פרעגן ֿפַאר אינֿפָארמַאציע וועגן אייער קינדער ’ס רַאסע און עטניסיטי. דעם אינֿפָארמַאציע איז וויכטיק און העלּפט צו מַאכן זיכער מיר דינען אונדזער קהל אין גאנצן. ענטפערן צו דעם requiredמיר זענען  
ז מאלצײטןּפשַאנַאל און טוט נישט ווירקן אייער קינדער 'ס בארעכטיגונג ֿפַאר פרײע ָאדער רידוסט ּפרייּפטיילונג איז אָא ַַ

ָניט היסּפַאניק ָאדער לַאטינאָהיסּפַאניק ָאדער לַאטינאעטניסיטי (טשעק איינער):  
ַסייוונדעראיסלַא Pacificיַאן ָאדער אנדערע געבוירן הַאווַאיַאסיַאן יווען ָאדער ַאלַאסקַאן נַאטנדיַאנער איאמעריקא נער שווַארץ ָאדער אפריקאנער אמעריקאָאדער מער): איינער  אסע (טשעקר

ויסגרברַאיללע,  (למשל ַאציעינֿפָארמאַאם ּפרָאגרֿפַאר  ַאציעיקונקָאמן פויטל מרע דעאנן דַארפוואס  ילַאטיז,דיסַאביט ממענטשן 
נדטגעוועהאבן  ייזוו ויגע) הָאדער  (שטַאט ַאגענסי ידָאנטַאקטן קזָאלן  אאז"וו), שּפרַאך, ןייכציקאנער אמעריָאטעפ, ודַאדרוק,  
די ורךד USDAן ָאנטַאקטקן קענעילַאטיז דיסַאברעדע  הָאבן ָאדער געהער וןפשווער  טויב, זענען וואס נטשןמע Benefits. ֿפַאר 

Federal נגליש.עי וודערש אנשּפרַאכן  אין פארנען ַןייזן קעינֿפָארמַאציע אַאם ּפרָאגרנאך,  ןאו ) 877-8339. 800(סערװיס  ייליר

Form, נטיקָאמּפלַאאציע ינימיסקרדַאם ּפרָאגר USDAדי  אױס ילטפַאציע, ינדיסקרימפון  קלָאג ַאםּפרָאגרא  لצולײגן 
דערָאָאפיס,  USDAא  יןאון א : http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, יביין ָאנלין ונעגעֿפ 3027) (ַאד- ַ
ם,רעפָאקלָאג  דעם וןפּפיע ַַָישריצו  ןאו USDAו צויוברַַ קאאבעטן  וצפָארעם.  ידין אן געבעטַאציע ינֿפָארמאַאלע  וצבט  אבט יישר
ורך: ד USDAו ציוו דער ברייער אױסגעפילטע פָארעם ָאיגט א. פָארלי632-9992 (866)ופט ר

ולטורעיקנט פון ַאגרדעּפַארטמע.U.Sּפָאסט: 
 Civil Rightsנט סעקרעטַארי ֿפַאר י ַאסיסטַאון דָאפיס פ
 SWו, וענידענסע עוינדעּפענ 1400
 20250-9410ינגטָאן, דק וַאשוو

fax : (202) 690-7442דער ; ָא
.Email: program.intake@usda.gov 

ַַ זעריט שּפייך געלעגנהייגליַן איז איטושַאינסטדעם 

דארפטאיר  יישַאן.ּפליקַאדעם  אויף ציענֿפָארמַאיאדי  רטפאדעאקט  ָאנטשלשולע  ַאלַאננַאשרוססעלל  בי רדאריטשדי  
ַזּפריירידוסט  ָאדער פרײע ֿפַאר קינד אײער ּפרווון ַאנישט  נעןקעמיר  נישט, אויב ָאבער ציע,נֿפָארמַאאידי  געבן ישטנ

הויזגעזינדאדולט  די פון נומער ַטזיכערהייגעזעלשַאפטלעך  די פון נומער פיר לעצטע ידננעמען   ַַאריימוזט  איר צײטן.מאל
requiredנישט  איז ומערנט ַזיכערהיייאלע סאצדי  פון נומער פיר צטעלעי דּפליקיישַאן.  ַאי דאונטער  שרײבט וואס ידיטגלמ

(סנאפ),ּפרָאגרַאם  ילףהנוטרישַאן  נטַאלוּפּפלעמעסַאשרײבט  יראָאדער  ינדק Fosterַאפאר  צו לײגט יראווען  
נדיַאןאיאויף  ּפרָאגרַאם ןיסטריבוטיָאדעסנווַארג  ָאדער ּפרָאגרַאם (טַאנף) תמשּפחוָארעם  ֿפַאר הילף ייטווייליגעצ

דיַאז  אן װײזט איר ווען ָאדער נדקיאײער  ֿפַאר identifierפדּפיר  אנדערע ָאדער נומער caseפדּפיר)  ( רעסערווַאטיָאנס 
מירנומער.  טַזיכערהייגעזעלשַאפטלעך  ַאן הָאבניט  וטטישַאן ּפליקיַאדי  אונטער שרײבט וואס מיטגליד ינדהויזגעזאדולט  

צײטןאוןמאלַזּפריירידוסט  ָאדער פרײע וצבארעכטיגט  איז ינדקאייער  ויבאבַאשליסן  וצנֿפָארמַאציע איאײער  צןנוועלן ו
ער יאין טיילאפשר  װעלן מיר פראגראמען. פרישטיק ןאולָאנטש  די וןפנט ענפָארסעמעאון  ציעַאדמיניסטרַאֿפַאר  

ָאדערפָאנד,  צן,שַאּפָאזיי  העלפן וצן פראגראמעונג דערנערן אוגעזונט,  ונג,ילדבמיט  יענֿפָארמַאצאיבארעכטיגונג 
צו באאמטע  נטענפָארסעמעגעזעץ  און באריכטן, ּפרָאגרַאם ֿפַאר ַאדַאטערז פראגראמען, זייער ֿפַאר Benefitsבַאשליסן  

ון ּפרָאגרַאם ּכללים.יַאליישַאנז פהעלפן זיי קאנטראלירן ווי
רעגיַאליישַאנזרעכט  ציװיל (USDA) ַאגריקולטורע פון דעּפַארטמענט U.Sאון  ןצגעזערעכט  ציװיל Federalיט מיט לואין  
ערָאדאין  אײנטײל נעמען װאס אינסטיטוציעס און ייז,עמּפלון אוָאפפיסעס,  ידזשַאנסיז,איַןזיי USDA, די ּפַאלַאסיז, און 
ָאנהייב,נדיש לַאקָאלירן,  רַאסע, אויף נגייטנידיסקרימַאפון  פרבאטען זענען פראגראמען USDAיסטערינג ַאדמינ

יל ציװיערדיק פרֿפַאר  ריטַאלייישַאן ָאדער יסַאלרעּפרָאדער  גלויבנס, ּפָאליטיש עלטער, דיסַאביליטי, רעליגיע, געשלעכט, 
USDA.יקייט אין קיין ּפרָאגרַאם ָאדער טעטיקייט באגלייט ָאדער פונדעדט דורך רעכט טעט

אויספילן  נאר ֿפַאר שולע נוצן נישט

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
Eligibility:How often? 

Total Income Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly Household size 

Categorical Eligibility 

Free Reduced Denied 

Determining Official’s Signature Date Confirming Official’s Signature Date Verifying Official’s Signature Date 

mailto:program.intake@usda.gov
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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