Kindergarten Round Up – Portuguese version

Prezados pais ou responsáveis,
Bem-vindos ao Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Gostaríamos de lhes informar a respeito do Programa de
Serviço de Alimentação Escolar.
O Sistema de computador atualmente usado em nosso refeitório proporciona a cada aluno acessar sua própria conta.
Os senhores poderão fazer pagamentos antecipados nesta conta através de cheque ou dinheiro. Pagamentos
antecipados podem ser feitos em qualquer quantia, no entanto, recomendamos que o pagamento seja efetuado
semanalmente ou mensalmente. O dinheiro enviado será colocado em uma conta para que seus filhos possam comprar
qualquer refeição ou item a la carte.
Os preços das refeições nas escolas primárias (Jardim a 5ª série) são os seguintes (preço sujeito à mudança):
Valor Total do Almoço
$2.05 diariamente, $10.25 = 5 dias, $41.00 = 20 dias
Preço Reduzido do Almoço
$0.40 diariamente, $2.00 = 5 dias, $8.00 = 20 dias
O café da manhã é oferecido gratuitamente para todos os alunos, independente da renda.
O pagamento deve ser efetuado no recebimento de cada refeição. Verifique se o seu filho tem a quantia suficiente
para comprar as refeições na escola todos os dias. Os pagamentos antecipados online podem ser acessados
através do www.palmbeachschools.org/sfs
Se os senhores efetuarem o pagamento em cheque, lembrem-se de que os cheques devem ser feitos em nome da escola e
inclua o nome do seu filho(a) na parte do cheque onde está escrito memo.

Se o seu filho sacar da conta o equivalente a mais de 3 refeições pagas, lhe será providenciado uma refeição substituta,
um sanduíche de queijo e peru até que o saldo pendente seja quitado. Problemas com alergia alimentar serão
adaptados mediante atestado fornecido por um médico, assistente de médico ou enfermeiro credenciado.
Se desejarem preencher um formulário para receber benefícios de Almoço Gratuito ou a Preço Reduzido, solicitamos
que:




Façam sua inscrição online: www.palmbeachschools.org/sfs após o dia 27 de julho
Se sua família recebe benefícios SNAP (EBT), o senhor(a) não precisa preencher um formulário. Entre em
contato com o gerente do refeitório no início do ano letivo para assegurar que seu filho do Jardim está
qualificado para receber benefícios de refeições gratuitas.
Se o seu filho do Jardim tiver um irmão que já recebe os benefícios, será necessário preencher um formulário
para o seu domicílio e então entrar em contato com o gerente do refeitório para garantir que seu filho do
Jardim se qualifique a receber benefícios de refeição gratuita.

Solicitamos o envio de apenas UM formulário online por domicílio. A notificação de qualificação será enviada para sua
casa dentro de dez (10) dias úteis a partir do primeiro dia de aula. Mande dinheiro suficiente com o seu filho até que
o seu formulário seja processado e aprovado para os benefícios de refeição.
Faça sua inscrição online no www.palmbeachschools.org/sfs até 1o de agosto para garantir que sua
inscrição referente ao ano de 2021/2022, seja processada antes do início das aulas.
Agradecemos a sua cooperação. Se tiverem alguma pergunta, entre em contato com o Gerente do Serviço de
Alimentação da sua escola.
USDA é um provedor e empregador que oferece oportunidade igual para todos.
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