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DISTRITO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Divulgação de Informações Sobre o Recebimento de Refeições
Ano Letivo de 2018-2019
Para que o Departamento de Serviços de Alimentação Escolar divulgue informações sobre seu filho, a respeito de recebimento
de refeições a programas que não seja o Programa Federal de Almoço Escolar, será necessário obter sua permissão a cada
ano letivo. Forneça o nome do aluno, data de nascimento, escola atual e série do aluno(s) para os programas que os senhores
desejam compartilhar as informações sobre recebimento de refeições. Entre em contato com Idelvis Lugones pelo tel.
800-383-2025, caso tenham alguma pergunta.
ID do aluno(a)

Primeiro nome

Último nome

Data de nascimento

Escola atual

Série

(Opcional)

Solicitamos que enviem o formulário de Divulgação das Informações sobre Recebimento de Refeições assinado para:
School Food Service Department
3661 Interstate Park Road North, Suite 100
Riviera Beach, FL 33404
Fone: 561-383-2000
Fax: 561-383-2043
Web: www.palmbeachschools.org/sfs
O(a) senhor(a) poderá mudar este consentimento em qualquer ocasião, basta enviar um aviso por escrito ao Serviço de Alimentação
Escolar. Se o seu filho está recebendo refeições gratuitas ou a preço reduzido, o envio deste formulário não mudará nada e nem
informações sobre os seus rendimentos serão compartilhadas, apenas informaremos sobre o recebimento de refeições. Observe
que a única informação compartilhada será sobre recebimento de refeições. O Serviço de Alimentação Escolar não compartilhará nenhuma
informação deste formulário, nem divulgará informações por nenhum outro motivo que não seja destacado neste consentimento.
Como pais ou responsáveis do aluno citado acima; eu, dou permissão para o Departamento de Serviços de Alimentação Escolar do Distrito
Escolar do Condado de Palm Beach compartilhar as informações sobre o almoço escolar do(s) aluno(s) citado(s) acima, com outros
administradores de programas do distrito escolar do Condado de Palm Beach, com a finalidade de determinar se o meu filho se qualifica a
receber benefícios, mediante o recebimento de almoço gratuito ou a preço reduzido. Isto pode incluir passeios educacionais, isenção de
taxas e possibilidade de bolsa de estudos
Assinatura do pai/mãe ou responsável

Data

Nome em letra de fôrma do pai/mãe ou responsável
The School Board of Palm Beach County, Florida, prohibits discrimination in admission to or access to, or employment in its programs and activities, on the basis of race, color, national
origin, sex or sexual orientation, marital status, age religion, disability, genetic information, gender identity or expression, or any other characteristics prohibited by law. The School
Board also provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination against its customers,
employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs,
marital status, familial or parental status, sexual orientation, or if all or part of an individual's income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in
employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) If you wish to file a
Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, found online at http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at
any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form. You may also write a letter containing all of the information requested in the form. Send your completed complaint form or
letter to us by mail at U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, by fax (202) 690-7442 or email
at program.intake@usda.gov. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800)
845-6136 (in Spanish). USDA is an equal opportunity provider and employer.
The Department of Multicultural Education Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. June 2015 - (561) 434-8620 - SY15-1218.
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