
ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

Caros Pais / Encarregados  
  

          O Distrito de Escolas Públicas de New Bedford irá 
participar no Programa de Qualificação da Comunidade (CEP) 
este ano.  
 

 A participação neste programa irá oferecer a TODOS os 
nossos alunos um pequeno almoço e almoço nutritivos sem 
custo, independentemente da renda familiar. 
 

 O programa de CEP, portanto, vai eliminar a necessidade de 
completar aplicações para o almoço escolar.  
 

          Alimentos a la carte (separados), refeições e leite extras 
ainda estarão disponíveis para comprar. 

Declaração de Não-Discriminação do USDA:  De acordo com a lei dos direitos civis Federais e os regulamentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)  relativos aos direitos civis e políticos, o USDA, 
as suas agências, escritórios e funcionários, e as instituições que participam ou que administram os programas do USDA  estão proibidos de discriminar com base na raça, cor, nacionalidade, deficiência, sexo, 
idade ou represália ou retaliação por prévias atividades dos righls civis em qualquer programa ou atividade realizada ou financiada pelo USDA. 
 

As pessoas com deficiência que necessitam de meios alternativos de comunicação para informação sobre o  programa (por exemplo Braille, letras maiores, fita de áudio, linguagem gestual americana, etc.), devem 
entrar em contato com a Agência (Estado ou local) onde aplicaram para benefícios. Os indivíduos  surdos, com deficiência auditiva ou que têm dificuldades de fala podem entrar em contato com o USDA através do 
Serviço Federal de Retransmissão (Federal Relay Service) telefonando para (800) 877-8339.  Além disso, informações sobre o programa podem ser disponibilizadas em outros idiomas além do Inglês. 
 

Para  apresentar uma queixa por discriminação, por favor preencha o formulário USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) que se encontra no Internet  no sitio: http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html  ou qualquer escritório do USDA, ou escreva uma carta contendo todas as informações solicitadas no formulário e envie ao USDA. Para pedir uma cópia do formulário de queixa, telefone 
para o (866) 632-9992.  Envie o seu formulário de reclamação preenchido ou carta por correio ou e-mail ao:  Correio: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights - 1400 Independ-
ence Avenue, SW - Washington, DC 20250-9410; Fax: (202) 690-7442; ou Email:  program.intake@usda.gov. 
   
Esta instituição é um provedor de igualdade de oportunidades. 
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