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Mahal na Magulang/Guardian: 

Makakatanggap ang mga paaralan ng isang partikular na pederal at estadong pondo (mga programang tulong sa 
pag-aaral, insentibo ng guro, atbp.) batay sa dami ng mga anak mula sa mga sambahayan na nasa o mababa sa 
pederal na antas ng pagiging mahirap.  Nagbibigay ang Survey sa Kita ng Pamilya na ito ng paraan ang paaralan 
ng inyong anak na makakalap ng impormasyon sa kita ng sambahayan.  Titiyakin ng impormasyong ito na 
matatanggap ng paaralan ng inyong anak ang buong halaga ng pederal at estadong pondo at titiyakin na 
matatanggap ng inyong anak ang mga serbisyo kung saan sila karapat-dapat kapag walang nakolektang mga 
aplikasyon sa libre/mas mababang presyo. 

Mahalagang kumpletuhin mo ang survey na ito. Mangyaring kumpletuhin at ibalik ang form na ito sa home 
school ng iyong estudyante sa o bago ang conference week, ika-24-29 ng Oktubre, 2022. 

Bahagi 1. PAGIGING KWALIPIKADO:  Alamin ang kabuuang kita ng inyong sambahayan. Pagkatapos ay tingnan 
ang chart ng kita sa baba.  Hanapin ang laki ng inyong sambahayan.  Kung ang kabuuang kita ng inyong 
sambahayan ay katumbas o mas mababa sa halagang nakatala para sa laki ng inyong sambahayan, lagyan ng 
check ang kahon.  

Chart ng Kita 
Ipapatupad mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hunyo 30, 2023 

Ang SAMBAHAYAN ay binigyang-kahulugan bilang ang lahat ng tao, kasama na ang mga magulang, at ang lahat 
ng kamag-anak o hindi kamag-anak na nakatira sa inyong tahanan at kabahagi sa mga gastusin sa bahay.  Kung 
ikaw ay nag-a-apply para sa isang sambahayan na may isang ampon, maaari mong isama ang ampon sa 
kabuuang laki ng samabahayan. 

Ang KITA NG SAMBAHAYAN ay itinuturing bilang alinmang nabubuwisang kita na natatanggap ng bawat 
miyebro ng sambahayan bago bawasin ang buwis.  Kabilang dito ang mga sweldo, social security, pensyon, 
pagiging walang trabaho, tulong mula sa gobyerno (welfare), suporta sa anak, sustento, at iba pang kita na 
salapi.  Kung isasama ang isang ampon bilang bahagi ng sambahayan, dapat mo ring isama ang kanyang personal 
na kita.  Huwag ibilang ang mga natatanggap na bayad para sa pag-aampon bilang kita. 

Lagyan ng 
check ang  
angkop na 

kahon 
Laki ng Sambahayan 

Gaano Kadalas Natatanggap ang Bayad 

Taunan Buwanan 

Dalawang 
Beses sa 

Isang 
Buwan 

Kada 
Ikalawang 

Linggo 

Linggo-
linggo 

 1 $25,142 $2,096 $1,048 $967 $484 
 2 $33,874 $2,823 $1,412 $1,303 $652 

 3 $42,606 $3,551 $1,776 $1,639 $820 
 4 $51,338 $4,279 $2,140 $1,975 $988 
 5 $60,070 $5,006 $2,503 $2,311 $1,156 
 6 $68,802 $5,734 $2,867 $2,647 $1,324 
 7 $77,534 $6,462 $3,231 $2,983 $1,492 
 8 $86,266 $7,189 $3,595 $3,318 $1,659 

 

Para sa bawat 
karagdagang 
miyembro ng 
sambahayan 

$8,732 $728 $364 $336 $168 

 Hindi kwalipikado ang sambahayan 
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Bahagi 2. MGA MAG-AARAL:  Pakipunan ang mga sumusunod na impormasyon para sa lahat ng anak na kasama 
mong naninirahan na pumapasok sa paaralan. 

Bahagi 3. LAGDA:  Pinatutunayan (pinapangako) ko na ang lahat ng impormasyon na nasa aplikasyong ito ay 
totoo at ang lahat ng kita ay iniulat.  Nauunawaan ko na makakakuha ang paaralan ng estado at pederal na 
pondo batay sa impormasyong ibibigay ko.  Nauunawaan ko na maaaring i-verify (tiyakin) ng mga opisyales ng 
paaralan ang impormasyong ito.  Nauunawaan ko na kung sasadyain kong magbigay ng maling impormasyon,  
maaaring ihabla ako.  Nauunawaan ko na ang katayuan ng pagiging mahirap ng aking anak ay maaaring ibahagi 
sa ibang mga programa/ahensya ayon sa pinapayagan ng batas. 

Lagda: _____________________________ I-print ang Pangalan: ____________________________ 

Petsa: ________________ Telepono: ________________ Email: ___________________________ 

Address: _______________________________ Lungsod: _____________ Estado: ____ Zip: ______ 

 

Nagbibigay ang OSPI ng patas na access sa lahat ng mga programa at serbisyo nang walang diskriminasyn batay 
sa kasarian, lahi, pananampalataya, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar na 
marangal na inalis sa katungkulan, sekswal na oryentasyon kabilang ang pagpapahayag ng kasarian o 
pagkakakilanlan, ang pagkakaroon ng anumang kapansanang sensory, pangkaisipan o pisikal, o ang paggamit ng 
sinanay na gabay na aso o hayop na nagseserbisyo ng isang taong may kapansanan. Ang mga tanong at reklamo 
ng pinaghihinalaang diskriminasyon ay madidirekta sa Equity and Civil Rights Director, (360) 725-6162 o P.O. Box 
47200; Olympia, WA 98504. 

Apilyedo ng Mag-aaral Pangalan ng Mag-
aaral MI Petsa ng 

Kapanganakan Paaralan Grado 
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