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Шановні батьки/опікуни! 

У цьому листі ми пояснимо, яким чином ваша дитина може отримати безкоштовне харчування або харчування за зниженою ціною. Крім того, 
у ньому міститься інформація про інші пільги. Вартість харчування в школі вказана нижче. 

Сніданок і обід безкоштовно надаються тим дітям, які мають право на безкоштовне харчування або харчування за зниженою ціною під час 
навчання в школах системи K-12. Для всіх інших учнів діють указані нижче тарифи. 

 

СТАНДАРТ 

Клас або 
рівень 

Сніданок Обід Підвечірок 

K-5 2,25 $ 3,50 $ н/д $ 

6–8 2,50 $ 4,00 $ н/д $ 

9–12 2,50 $ 4,00 $ н/д $ 

 $ $ $ 

 
Кому потрібно заповнити цю заяву? 
Заповніть заяву в таких випадках: 

• Загальний дохід домогосподарства ТАКИЙ САМИЙ або МЕНШИЙ ЗА СУМУ, указану в таблиці. 

• Ви отримуєте базове харчування (Basic Food), берете участь у програмі розподілу продуктів харчування в індіанській резервації 
(Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR) або отримуєте для дітей тимчасову допомогу нужденним сім’ям 
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 

• Ви подаєте заяву від імені прийомних дітей, юридичну відповідальність за яких несе агенція з опіки або суд. 

Подайте заяву в школу, у якій навчається ваша дитина, або надішліть її поштою в управління з питань дитячого харчування за адресою: 
Child Nutrition, 19701 104th St. E. Bonney Lake, WA 98391. 

Кожне домогосподарство має подати ЛИШЕ ОДНУ заяву. Ми повідомимо вас про прийняття чи відхилення заяви. Якщо будь-хто з дітей, від 
імені яких ви подаєте заяву, є безпритульною дитиною (за законом McKinney-Vento) або дитиною-мігрантом, позначте відповідне поле. 

Що вважається доходом? Хто вважається членом мого домогосподарства? 
Ознайомтеся з наведеною нижче таблицею доходів. Знайдіть потрібну кількість членів домогосподарства. Перегляньте необхідній 
загальний дохід домогосподарства. Якщо члени вашого домогосподарства отримують виплати в різний час протягом місяця, а ви не 
впевнені, чи ваше домогосподарство відповідає критеріям, заповніть заяву, а ми замість вас визначимо, чи ваш дохід відповідає критеріям. 
Інформація, яку ви надасте, використовуватиметься для визначення права вашої дитини на безкоштовне харчування або харчування за 
зниженою ціною. 

Прийомні діти, юридичну відповідальність за яких несе агенція з опіки або суд, мають право на безкоштовне харчування незалежно від 
їхнього особистого доходу. Якщо у вас виникли запитання щодо подання заяви на отримання пільгового харчування для прийомних дітей, 
зателефонуйте нам за номером (253) 891-6450. 

 

ДОМОГОСПОДАРСТВО — це всі люди, 
зокрема батьки, діти, дідусі та бабусі, а також 
усі інші пов’язані або не пов’язані між собою 
родинними зв’язками особи, які проживають 
із вами під одним дахом і розділяють 
витрати на проживання. Якщо ви виховуєте 
прийомну дитину, її також можна включити в 
список членів домогосподарства. 
 
ДОХІД ДОМОГОСПОДАРСТВА — це дохід 
кожного члена домогосподарства до сплати 
податків. Сюди входять заробітна плата, 
виплати за соціальним забезпеченням, 
пенсія, виплати з безробіття, соціальні 
виплати, допомога на дітей, аліменти та інші 
грошові надходження. Якщо ви вказуєте 
прийомну дитину як члена 
домогосподарства, потрібно також указати 
її особистий дохід. Не вказуйте як дохід 
виплати на прийомну дитину. 

 

 

 

 

Настанови щодо визначення рівня доходів для програми дитячого харчування Міністерства 
сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA), які діють із 1 липня 

2022 р. до 30 червня 2023 р. 

Розмір 
домогосподарства 

Щороку Щомісяця 
Двічі на 
місяць 

Раз на два 
тижні 

Щотижня 

1 25 142 $ 2096 $ 1048 $ 967 $ 484 $ 

2 33 874 $ 2823 $ 1412 $ 1303 $ 652 $ 

3 42 606 $ 3551 $ 1776 $ 1639 $ 820 $ 

4 51 338 $ 4279 $ 2140 $ 1975 $ 988 $ 

5 60 070 $ 5006 $ 2503 $ 2311 $ 1156 $ 

6 68 802 $ 5734 $ 2867 $ 2647 $ 1324 $ 

7 77 534 $ 6462 $ 3231 $ 2983 $ 1492 $ 

8 86 266 $ 7189 $ 3595 $ 3318 $ 1659 $ 

Для кожного додаткового 
члена сім’ї додайте: 

8732 $ 728 $ 364 $ 336 $ 168 $ 
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Яку інформацію має містити заява? 

A. Для домогосподарств, які не отримують жодних  
видів допомоги:: 

• Імена та прізвища учнів. 
• Імена та прізвища всіх членів домогосподарства. 
• Джерела доходів усіх членів домогосподарства. 
• Підпис дорослого члена домогосподарства. 
• Останні 4 цифри номера соціального страхування дорослого 

члена домогосподарства, який підписує заяву (або позначити 
відповідний пункт, якщо дорослий, який підписує заяву, не 
має номера соціального страхування). 

Заповніть пункти 1, 2, 3, 4 та 5; пункт 6 не обов’язковий. 
 

B. Для домогосподарств, у яких виховуються тільки  
прийомні діти: 

• Ім’я та прізвище учня. 
• Підпис дорослого члена домогосподарства. 

Заповніть пункти 1 і 5; пункт 6 не обов’язковий. Крім того, 
замість заповнення заяви ви можете надати школі копію 
судових документів, які підтверджують, що прийомних дітей 
було передано під вашу опіку. 

Для варіанта B не потрібно вказувати останні 4 цифри номера 
соціального страхування (Social Security Number, SSN). 

 

Яку інформацію має містити заява? 
(Продовження) 
C. Для сімей, які отримують допомогу за програмами Basic  

Food, TANF або FDPIR:: 

• Укажіть імена та прізвища всіх учнів. 
• Укажіть номер справи. 
• Підпис дорослого члена домогосподарства. 

Заповніть пункти 1, 2, 4 та 5. Пункт 6 не обов’язковий. Для 
варіанта C не потрібно вказувати останні 4 цифри номера SSN. 

D. Для домогосподарств, у яких виховуються прийомні 
та інші діти:: 

Подавайте заяву від імені домогосподарства та включіть 
прийомних дітей. Дотримуйтеся вказівок для варіанта «A. Для 
домогосподарств, які не отримують жодних видів допомоги» 
і вкажіть особистий дохід прийомної дитини. 

 

 

Що робити, якщо я не отримую кошти за програмою Basic Food? 
Якщо ви отримали право на участь у програмі Basic Food, але фактично не отримуєте кошти за нею, ви можете мати право на безкоштовне 
харчування або харчування за зниженою ціною. Ви маєте подати заяву на отримання пільгового харчування: заповніть бланк заяви й 
надайте його школі, у якій навчається ваша дитина. 

 

Чи отримають мої діти право на пільги автоматично, якщо їм надано номер справи? 
Так. Діти, які є учасниками програм Basic Food або TANF, можуть отримувати харчування безкоштовно, а діти, які отримують певні види 
страхового покриття за програмою Medicaid, можуть мати право на безкоштовне харчування або харчування за зниженою ціною без 
заповнення заяви від імені їхнього домогосподарства. Школа визначає таких дітей за допомогою процесу порівняння даних. Отриманий 
список надається працівникам служби харчування школи, у якій навчається ваша дитина. Учні, зазначені в цьому списку, отримують 
безкоштовне харчування, якщо в школі, у якій вони навчаються, діє програма надання сніданків і/або обідів безкоштовно чи за зниженою 
ціною (такі програми діють не в усіх школах). Негайно зв’яжіться з нами, якщо вважаєте, що ваші діти повинні отримувати безкоштовне 
харчування, але вони його не отримують. Якщо ви не хочете, щоб ваша дитина брала участь у програмах безкоштовного харчування в такий 
спосіб, повідомте про це школу. 

 

Якщо будь-якому члену мого домогосподарства призначено номер справи, чи матимуть усі діти право 
на безкоштовне харчування? 
Так. Якщо будь-якому члену домогосподарства, крім прийомної дитини, призначено номер справи, вам потрібно заповнити заяву й 
надіслати її в школу, у якій навчається ваша дитина. Негайно зв’яжіться з нами, якщо вважаєте, що інші діти з вашого домогосподарства 
повинні отримувати безкоштовне харчування, але вони його не отримують. 

 

Чи можу я отримати право на допомогу з придбанням харчових продуктів за програмою Basic Food? 
Basic Food — це програма штату, за якою надаються талони на придбання харчових продуктів. Вона допомагає домогосподарства зводити 
кінці з кінцями завдяки щомісячним пільгам на придбання харчових продуктів. Отримати допомогу за програмою Basic Food просто! Ви 
можете особисто подати заяву в місцевому бюро з обслуговування населення Community Service Office Департаменту соціального 
забезпечення й охорони здоров’я (Department of Social and Health Services, DSHS), надіслати її поштою або заповнити онлайн. Крім того, ви 
можете отримати інші пільги. Щоб отримати інформацію про програму Basic Food, зателефонуйте за номером 1-877-501-2233 або відвідайте 
сайт https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food.. 

 

Ми — військовослужбовці. Чи потрібно якимось іншим чином указувати наші доходи? 
Як дохід потрібно вказувати оклад вашої заробітної плати та грошові премії. Якщо ви отримуєте компенсаційні грошові виплати на 
проживання за межами бази, харчування або одяг, їх також потрібно вказати як дохід. Проте, якщо ваше житло є частиною програми 
приватизації житлового фонду Міністерства оборони (Military Housing Privatization Initiative), не потрібно вказувати компенсаційні виплати 
на житло як дохід. Будь-які додаткові виплати за участь у бойових діях також не вказуються як дохід. 

 
 
 

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
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Заяву моєї дитини затвердили минулого року. Чи потрібно подавати нову заяву? 
Так. Заява вашої дитини дійсна тільки протягом відповідного навчального року й кількох перших днів цього навчального року. Вам потрібно 
подати нову заяву, крім випадків, коли школа повідомила вам, що ваша дитина має право на отримання пільг у новому навчальному році. 

 

Що робити, якщо деякі члени домогосподарства не отримують доходів? 
Члени домогосподарства можуть не отримувати певних видів доходів, про які ми просимо повідомити, або можуть узагалі не мати 
доходів. У такому разі поставте 0 у відповідному полі. Якщо поля для зазначення доходів залишаться пустими або незаповненими, 
вважатиметься, що в них також зазначено 0. Уважно перевіряйте, які поля для зазначення доходів залишаєте пустими, оскільки ми 
вважатимемо, що ви зробили це свідомо. 

 

Медичне страхування 
Щоб поставити запитання щодо медичного страхування ваших дітей або подати заяву на його отримання, відвідайте сайт 
http://www.wahealthplanfinder.org або зателефонуйте в службу пошуку планів медичного страхування Washington Health Plan Finder за 
номером 1-855-923-4633. 

 

Що робити, якщо моїй дитині необхідне спеціальне харчування? 
Якщо вашій дитині необхідне спеціальне харчування, зверніться до офісу служби харчування школи чи округу. 

 

Доведення права на пільги 
Надану вами інформацію може бути перевірено в будь-який момент. Вас можуть попросити надати додаткову інформацію, щоб довести, 
що ваша дитина має право на безкоштовне харчування й харчування за зниженою ціною. 

 

Об’єктивність розгляду 
Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням щодо заяви вашої дитини або процесом підтвердження відповідності доходів критеріям, ви можете 
звернутися до Dr. Laurie Dent, посадової особи з питань об’єктивного розгляду. Ви маєте право на об’єктивний розгляд вашої справи. Щоб 
попросити про нього, зателефонуйте в школу або шкільний округ за номером (253) 891-6000. 

 

Повторне подання заяви 
Ви можете подати заяву на отримання пільг у будь-який час протягом навчального року. Якщо зменшиться дохід вашого домогосподарства, 
збільшиться кількість його членів, ви втратите роботу або почнете отримувати допомогу за програмами Basic Food, TANF або FDPIR, ви можете 
отримати право на пільги й тоді зможете заповнити заяву. 

http://www.wahealthplanfinder.org/

