
ESCOLAS PÚBLICAS DE NEEDHAM 
Departamento de Serviços de Nutrição 

1330 Highland Avenue, Needham, MA 02492 

Telefone: (781) 455-0400 x11219 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM OUTROS 

PROGRAMAS 
 

Caros Pais/Tutores: 

 

Se você se qualificar para as Refeições Gratuitas e Reduzidas, você também poderá se qualificar para outros benefícios 

nas Escolas Públicas Needham, incluindo bolsas de estudo, isenção de taxas ou reduções de taxas em programas 
estudantis e atividades extracurriculares. 

As informações divulgadas nesta candidatura podem ser compartilhadas com outros programas para os quais seu(s) filho(s) 

possa(m) se qualificar. Para os seguintes programas, devemos ter sua permissão para compartilhar suas informações. O 

preenchimento deste formulário não mudará caso seu(s) filho(s) receba(m) refeições gratuitas ou a preço reduzido. 

O Departamento Escolar não emitirá bolsas de estudo baseadas na elegibilidade, isenção de taxas ou reduções de taxas para 

seu(s) filho(s) SEM que você assinale sim nas seções de compartilhamento aplicáveis e assine e date abaixo. Os pais que 

optarem por NÃO compartilhar suas informações de elegibilidade de refeições gratuitas e a preço reduzido ainda poderão 

solicitar outras formas de assistência financeira entrando em contato com o diretor da escola ou preenchendo o formulário 

anual de atualização de informações demográficas no PowerSchool. 
 

 

 Sim! QUERO que os Serviços de Nutrição compartilhem informações da minha candidatura a refeições escolares 

gratuitas e a preço reduzido com professores, administradores e funcionários com o propósito de receber bolsas de 

estudo, isenção ou redução de taxas para os seguintes programas estudantis e atividades extracurriculares: Transporte 

de Alunos (de e para a escola); Esportes do Ensino Fundamental II e Médio; Clínicas Esportivas de Verão; 

Vendas de Livros/Equipamentos (Calculadoras, Anuários; Planejadores Estudantis, Registradores, Bilhetes da 

Orquestra Sinfônica de Boston (BSO, na sua sigla em Inglês)/Opera, Taxas de Exames de Línguas Mundiais, Livros 

Perdidos, Fechaduras para Cacifos Estudantis); Taxas de Estacionamento do Ensino Médio; Taxas do Teste de 

Colocação Avançada (AP, na sua sigla em Inglês) e do Teste Preliminar de Avaliação Escolar (AP/PSAT, na 

sua sigla em Inglês) do Ensino Médio; Grupos de Atuação Escolar (incluindo Banda de Jazz Pollard e Coro Treble, 

Banda de Honra do Ensino Fundamental, Cordas do Ensino Fundamental, Coro do Ensino Fundamental, Orquestra da 

Cidade, Escola Média Pollard, Conjunto de Instrumentos de Sopro de Honra); Taxas de Aulas de Grupo 

Instrumental do Ensino Fundamental; Taxas de Produção Teatral do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

Programas de Educação Comunitária Needham (NCE, na sua sigla em Inglês) (NCE Fundamental Pós-escolar, 

NCE Médio Pós-escolar, Escola de Verão, Educação de Adultos, Instrução Particular de Música); Visitas de Estudo 

Escolares; Atividades Estudantis (Baile de Finalistas, etc.); e Outros Programas Escolares se existir um benefício 

para mim. 
 

 

 Não! NÃO QUERO que as informações de minha candidatura a refeições escolares gratuitas e a preço reduzido  

     sejam compartilhadas com qualquer um dos programas ou indivíduos acima mencionados. 

 

Se você assinalou sim acima, preencha o formulário abaixo para garantir que suas informações sejam compartilhadas 

relativamente à(s) criança(s) indicada(s) abaixo. 

 

Nome da Criança:   Escola:  

Nome da Criança:   Escola: 

Nome da Criança:   Escola:  

Nome da Criança:   Escola: 

Nome da Criança:   Escola:  

Assinatura  do Pai/Mãe/Tutor: ___________________________________    Data: ____________ 

Nome Impresso: _____________________ Endereço: ______________________________________________

 

Para mais informações, entre em contato com Danielle Collins, Diretora de Serviços de Nutrição pelo telefone (781) 455-

0400, ramal 11219 ou por e-mail: danielle_collins@needham.k12.ma.us. Devolva este formulário para: Needham Public 

Schools, Nutrition Services Department, 1330 Highland Avenue, Needham, MA 02492. 

mailto:danielle_collins@needham.k12.ma.us


Declaração de Não-Discriminação: 

De acordo com a lei federal de direitos civis e as regulamentações e políticas de direitos civis do Departamento de Agricultura 

dos EUA (USDA, na sua sigla em Inglês), esta instituição está proibida de discriminar com base em raça, cor, origem 

nacional, sexo (incluindo identidade de gênero e orientação sexual), deficiência, idade ou represália ou retaliação por 

atividades prévias de direitos civis. 

 

As informações do programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do Inglês. Pessoas com deficiências que 

necessitem de meios alternativos de comunicação para obter informações sobre o programa (por exemplo, Braille, impressão 

em letras grandes, fita de áudio, Língua Gestual Americana), devem contatar a agência estadual ou local responsável que 

administra o programa ou o Centro TARGET do USDA pelo telefone (202) 720-2600 (voz e teletipo, TTY, na sua sigla em 

Inglês) ou entrar em contato com o USDA através do Serviço Federal de Retransmissão pelo telefone (800) 877- 8339. 

 

Para apresentar uma queixa de discriminação sobre um programa, um Reclamante deverá preencher um Formulário AD-

3027, Formulário de Queixa de Discriminação de Programa do USDA, que pode ser obtido on-line em: 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-

17Fax2Mail.pdf, de qualquer escritório do USDA, ligando para (866) 632-9992 ou escrevendo uma carta endereçada ao 

USDA. A carta deve conter o nome do reclamante, endereço, número de telefone e uma descrição escrita da suposta ação 

discriminatória com detalhes suficientes para informar o Secretário Adjunto dos Direitos Civis (ASCR, na sua sigla em 

Inglês) sobre a natureza e a data de uma suposta violação dos direitos civis. O formulário AD-3027 preenchido ou carta 

deve ser enviado ao USDA por: 

 
1. correio: 

U.S. Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights (Gabinete do Secretário Adjunto dos Direitos Civis) 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; ou 

2. fax: 

(833) 256-1665 ou (202) 690-7442; ou 

3. e-mail: 

program.intake@usda.gov 

Esta instituição é um provedor de oportunidades iguais. 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
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