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A quem deva tomar conhecimento:

JaniceJohnsonPlumer@bpsma.org

O pedido de refeição gratuita nas Escolas Públicas de Brockton foi aprovado, nos termos do Plano da
Elegibilidade Comunitária (CEP) do Departamento de Educação Elementar e Secundária do Estado. A
aprovação do CEP teve como base a proporção do Certificado Direto dos estudantes de Brockton e o
fator multiplicador federal que garante ao distrito o necessário reembolso para fornecer almoço
gratuito aos estudantes. Isto significa que mais de 17000 estudantes no distrito escolar receberão
refeição escolar diária e gratuita nos próximos quatro anos.
Para as Escolas Públicas de Brockton continuarem com este esforço, é imperativo conseguir o maior
número de pais e família possível que são ou possam ser elegíveis para receber assistência como
Supplemental Nutrition Assistance Program - Programa de Assistência de Nutrição Suplementar
(SNAP), Women, Infant and Children – Mulheres Infantes e Crianças (WIC), Mass Health,
Transitional Aid to Families with Dependent Children – Ajuda de Transição para as Famílias com
Crianças Dependentes (TAFDC), Housing – Habitação, etc.
Como Especialista da Sensibilização Comunitária tenho uma dupla função; conseguir o maior número
de pais e família possível e ajudar as famílias para fazer o seu pedido. Para conseguir dados
pertinentes e para suportar o esforço continuado de refeição gratuita para todos os nossos estudantes,
foi preparado uma Sondagem de Pais que vai com esta carta. Toda e qualquer a informação desta
sondagem vão ser tratadas confidencialmente.
Estou pronto para encontrar com você e falar sobre este assunto, querendo. Por favor, contacta-me,
telefonando (508) 208-5518 ou enviando email se tiver qualquer esclarecimento a pedir.
Os meus antecipados agradecimentos pela vossa cooperação.
Sinceramente,

Janice Johnson-Plumer
Janice Johnson-Plumer,
Community Outreach Specialist

Crosby Administration 43 Crescent Street Brockton, Massachusetts 02301-5633
www.brocktonpublicschools.com

