
Free and Reduced Price Meal Bene�ts
To apply for Free and Reduced Price meal 
bene�ts,  please choose from one of the 
following options:

Option 1:

Apply Online
Go paperless and apply online -- just create
a SchoolCafé account: www.schoolcafe.com. 
It’s convenient, secure and easy to do.

SchoolCafé allows families to:

  • Check meal application status

  • Print out noti�cation letters

  • Use the mobile app on Android, iOS devices

Option 2:

Paper Application
Contact the school o�ce, school cafeteria, or 
print online* at:  www.pps.net/nutrition. 

* Translations available online  

Where to �nd additional information: 
www.pps.net/nutrition

• Meal payment policies and procedures

• Breakfast and lunch menus

• Allergen information

• Meal prices

PPS Meal Bene�ts O�ce Contact 
Have free or reduced meal bene�ts questions?
Contact the PPS Meal Benefits Office
phone: 503.916.3402
email: mealbene�ts@pps.net 

Translation & Interpretation Contact 
For translation assistance completing a meal 
application, call 503.916.3254.

Frequently Asked Questions
Q:  I was approved last school year. 
      Do I have to apply this school year? 

A:  Yes!  Meal benefits expire at the end of each
      school year. Families approved the prior 
      school year have a 30 day grace period to
      apply for meal bene�ts at the start of the
      school year if they still meet federal income
      guidelines. 

Q:  How do I know if I qualify for meal bene�ts?

A:  Review the federal income guidelines 
      which are updated each school year. These 
      can be found on the application or online. 
      Families who qualify for assistance such as
      SNAP, TANF, FDPIR do not need to �ll out a
      meal application. However, if families do not
      receive a Direct Certi�cation approval letter,
      please contact the PPS Meal Benefits office to
      verify bene�ts for the current school year. 

Q:  If I don’t qualify now, can I apply later?

A:  Yes! If circumstances change (example: larger 
      household size, decrease in income) families 
      can apply anytime during the school year.
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Trợ cấp Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá
Để điền đơn xin trợ cấp bữa ăn Miễn phí 
và Giảm giá, xin chọn một trong các 
cách sau đây:

Lựa chọn 1:

Điền đơn Trực tuyến
Không cần đơn giấy và điền đơn trực tuyến - chỉ cần 
tạo một tài khoản SchoolCafé: www.schoolcafe.com 
Rất tiện lợi, an toàn và dễ làm.

SchoolCafé cho phép các gia đình:  
  • Kiểm tra tình trạng đơn xin tài trợ bữa ăn
  • In thư thông báo
  • Sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị
    Android, iOS

Lựa chọn 2:

Đơn giấy
Liên lạc với văn phòng trường học, nhà ăn của 
trường hoặc in đơn trực tuyến * tại: 
www.pps.net/nutrition.

* Bản dịch có sẵn trực tuyến

Nơi để tìm thêm thông tin: 
www.pps.net/nutrition

• Các chính sách và thủ tục trả tiền bữa ăn
• Thực đơn bữa ăn sáng và ăn trưa
• Информация о наличии аллергенов
• Giá bữa ăn

Liên lạc Văn phòng Trợ cấp Bữa ăn PPS
Có thắc mắc về trợ cấp bữa ăn miễn phí hoặc 
giảm giá? Liên lạc với Văn phòng Trợ cấp Bữa 
ăn PPS

điện thoại: 503.916.3402

email: mealbene�ts@pps.net 

Liên lạc Thông dịch & Phiên dịch
Để được hỗ trợ thông dịch điền đơn xin trợ cấp bữa 
ăn, hãy gọi 503.916.3254.

Các câu hỏi thường gặp
Hỏi:  Tôi đã được chấp thuận năm học trước. Tôi 
có phải nộp đơn xin cho năm học này không?

Trả lời:  Có! Tài trợ bữa ăn hết hạn vào cuối mỗi 
năm học. Các gia đình đã được chấp thuận năm 
học trước có thời gian gia hạn 30 ngày để nộp đơn 
xin trợ cấp bữa ăn vào đầu năm học nếu vẫn đủ 
điều kiện theo hướng dẫn thu nhập của liên bang.

Hỏi: Làm thế nào để tôi biết nếu tôi đủ điều kiện 
nhận trợ cấp bữa ăn?

Trả lời: Xem lại hướng dẫn thu nhập liên bang 
được cập nhật mỗi năm học. Đây có thể được tìm 
thấy trên đơn hoặc trực tuyến. Các gia đình đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ như SNAP, TANF, FDPIR không cần 
điền đơn xin trợ cấp bữa ăn. Tuy nhiên, nếu các gia 
đình không nhận được thư chấp thuận Chứng nhận 
Trực tiếp (Direct Certification), xin liên lạc với văn 
phòng Trợ cấp Bữa ăn PPS để xác minh trợ cấp cho 
năm học hiện tại.

Hỏi: Nếu bây giờ tôi không đủ điều kiện, tôi có 
thể nộp đơn sau này không?

Trả lời: Vâng! Nếu hoàn cảnh thay đổi (thí dụ: số 
người trong gia đình tăng, giảm thu nhập), các gia 
đình có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm học.

Tổ chức này là một cơ quan tuyển dụng nhân viên theo cơ hội bình đẳng.


