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Boa tarde, alunos e famílias do GNB,

O USDA estendeu a isenção que permite às escolas servir café da manhã e almoço GRATUITAMENTE a TODOS os 

alunos do GNB até 30/06/2022, na Opção Verão Sem Costura.

O que isso significa para os alunos do GNB:

• Os alunos do GNB receberão 1 café da manhã completo e saudável e 1 almoço completo e saudável a cada dia 

letivo, sem nenhum custo. Quaisquer itens / refeições adicionais adquiridos serão de responsabilidade do aluno 

para o pagamento. 

O USDA estendeu a isenção de refeição gratuita até 30 de junho de 2022, desde que haja financiamento 

disponível. Portanto, continue a preencher um formulário de inscrição familiar para determinar a elegibilidade 

para refeições gratuitas e / ou a preço reduzido se o distrito precisar voltar a um programa pago com base 

no financiamento do USDA. Por favor visite www.myschoolapps.com para preencher um requerimento. 

TODAS as inscrições concluídas no ano letivo de 2020-2021 foram removidas, uma NOVA inscrição precisa ser 

preenchida a cada ano.

Se você já foi notificado sobre seu status (certificação direta) através de um e-mail de school.lunch@gnbvt.edu você não 

precisa preencher outro formulário.

Também encorajamos as famílias a se inscreverem para os benefícios do SNAP. O SNAP oferece benefícios mensais 

em dinheiro (em um cartão EBT) para comprar mantimentos para famílias qualificadas. Para se inscrever no SNAP, 

visite www.startwithsnap.org ou ligue para a Hotline da Fonte de Alimentos do Projeto Pão em 1-800-645-8333.

Se os alunos comprarem itens adicionais além do café da manhã ou almoço grátis, o pagamento deverá ser feito pelo 

aluno. Para transações sem dinheiro, as famílias podem estabelecer uma conta com o número de identificação do 

seu aluno para colocar dinheiro em sua conta para digitalizar sua identificação no checkout usando  

www.myschoolbucks.com. 
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mySchoolBuck$ 

A maneira simples de pagar para comida escolar 

 

 

Características do serviço: 

● Paga para a comida escolar do seu aluno/a on-line 

● Veja saldos de contas e as compras de comida 

● Pode programar pagamentos automáticos 

 

Registre sua conta grátis hoje – é fácil e seguro: 

● Visite www.myschoolbucks.com e clique 

“Register for an Account” 

● Cria uma conta para você e seu filho/a 

● Paga com seu cartão de crédito/débito, ou cheque electrônico  

(*nota: uma pequena taxa de serviço pode ser aplicada) 

 

http://www.myschoolbucks.com/




 

POR LAS COMIDAS ESCOLARES

La Manera  
Sencilla de Pagar

myschoolbucks.com

Ver saldos de cuentas  
y las compras de comida

Programar pagos automáticos

Hacer pagos en  
cualquier hora y en  
cualquier lugar con  
la aplicación móvil

Pagar con su tarjeta  
de crédito / débito o  
cheque electrónico

Visitar   
myschoolbucks.com 

Crear su cuenta

REGÍSTRATE TU  
CUENTA GRATIS EN 

1

2

3

¡Descarga  
nuestra aplicación 
gratis hoy!

3 Pasos Fáciles!
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