THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Lamar CISD Dịch vụ Trợ Cấp Bữa Ăn Tại Trường Học Miễn Phí Và Giảm Giá / Đơn Đăng Ký Trợ Cấp Bữa Ăn
Miễn Phí và Giảm Giá năm 2020-2021
Bộ Phận Dịch Vụ Lương Thực sẽ chấp nhận đơn đăng ký trợ cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá trên mạng vào
năm 2020-2021 cho Chương trình Trợ Cấp Bữa Ăn Tại Trường Học Miễn Phí
/Giảm giá.
Phụ huynh / Người giám hộ có thể bắt đầu đăng ký trên áp dụng trên mạng t ại schoolcafe.com bắt đầu vào
tuần thứ hai của Tháng Tám năm 2020.
Học sinh theo học các trường sau đây KHÔNG CẦN phải nộp đơn đăng ký trên mạng c ho
năm 2020-2021: Arredondo, Beasley, Bowie, Jackson, Jane Long, Meyer, Pink, Seguin, Smith, Taylor Ray,
Travis, Velasquez, Terry High, Lamar High, Lamar Jr. High, George Jr. High, Navarro, và Wessendorff.
Tất cả học sinh trong các khu học xá này đều được ăn sáng miễn phí và ăn trưa miễn phí.
CÁC TRƯỜNG BỔ SUNG CEP THÊM CHO
2020-2021 LÀ AUSTIN, CULVER, HUTCHISON, WILLIAMS, ALC and JJAEP

************************************************** ********

CÁC GIA ĐÌNH PHẢI ĐIỀN VÀO VÀO ĐƠN XIN HỌC TRỰC TUYẾN CHO
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN, VÀ CHO TẤT C Ả
CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC (LỚP 6 TỚI LỚP 12) ĐỂ XÁC
ĐỊNH XEM CON QUY VỊ CÓ HỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC BỮA ĂN M IỄN
PHÍ HAY GIẢM GIÁ KHÔNG.
************************************************** *****

Nếu cha mẹ / người giám hộ có thắc mắc về quá trình đăng ký trên áp dụng trực tuyến, x in
hãy liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Lương Thực để được hỗ trợ ở số điện thoại (832)-2 33-0180
Các cơ quan SNAP và FDPIR của tiểu Bang và địa phương và những người nhận quyền lợi phải công bố Tuyên Văn Không Kỳ Thị sau đây:
Theo luật dân quyền của liên bang, các quy định và chánh sách dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, hay USDA), USDA, các Cơ
Quan, văn phòng, nhân viên, và các viện của ban này tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA, không được kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc
gia, phái tính, tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng tàn tật, tuổi tác, niềm tin chính trị, trả thù hoặc trả đũa hoạt động dân quyền trước đó trong bất cứ chương trình hay hoạt động
nào do USDA thực hiện hay bảo trợ.
Người bị tàn tật cần cách giao tiếp thay thế khác để biết thông tin của chương trình (như chữ nổi Braille, chữ in cỡ lớn, băng ghi âm, ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, …) nên liên
lạc với Cơ Quan (của tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ làm đơn xin quyền lợi. Người bị điếc, khó nghe hay bị tàn tật âm ngữ có thể liên lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp
Âm của Liên Bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, còn có thông tin chương trình ở những ngôn ngữ khác.
Để gửi than phiền về kỳ thị trong chương trình, xin điền thông tin vào Mẫu Than Phiền Kỳ Thị trong Chương Trình của USDA (USDA Program Discrimination Complaint
Form), (AD-3027) có trực tuyến tại:
How to File a Complaint, và ở bất cứ văn phòng nào của USDA, hoặc gửi thư đến USDA và cho biết trong thư tất cả thông tin yêu cầu trong mẫu đơn. Gọi số (866) 6329992 để xin một mẫu đơn than phiền. Gửi mẫu đơn đã điền thông tin hoặc thư của quý vị đến USDA qua:
(1)
thư tín: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2)

điện sao (fax): (202) 690-7442; hoặc

(3)

điện thư (email): program.intake@usda.gov

Cơ sở này là nơi cung cấp cơ hội bình đẳng.

