
 

 

 ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT 

Pagtuturo sa Lahat ng mga Mag-aral para Magtagumpay sa Buhay 

 

                            2021-2022 Pormularyo Para sa  Pagpapahayag ng Kita 

 

Bawat taon kailangan ng Anchorage School District ang pagpapahayag sa kinikita ng mga pamilya bilang pagsunod 
sa batas ng estado. Kailangang sagutan ang sumusunod na pormularyo upang ang impormasyong ito ay makatulong 
sa ASD na mabilang ang mga pamilyang hindi pa matatag ang pangkabuhayan. 

 
Ang pag-uulat sa mga impormasyong ito ay maaaring makatulong sa mga paaralan para mabawasan ang 
kanilang bayad sa telepono at internet at maaari ring makatulong sa mga paaralan upang maging karapat-

dapat na makatanggap ng mga [grants]/bigay na mga tulong. 
Ang impormasyong ito ay HINDI ginagamit upang mapagpasiyahan kung ang bata ay maaaring tumanggap ng 
libre o bawas na presyong tanghalian. Ang pormularyong ito ay kumpidensyal at ang impormasyon ng bawat 

pamilya ay HINDI ibabahagi kaninuman. 

 

Pangalan ng mag-aaral:_________________) ASD ID#_____________ Baitang:  ____  

MgaPanuto/Tagubilin: 

1. Bilugan ang bilang ng mga tao na nakatira sa inyong sambahayan. 

2. Tingnan ang halaga sa kanan ng bilang na inyong binilugan. 

3. Lagyan ng tsek ang kahong “ mas mababa sa” kung ang kita ng inyong pamilya ay mas mababa sa halagang 

ito. 

4. Lagyan ng tsek ang kahong  “higit sa” kung ang kita ng inyong pamilya ay higit sa halagang ito. 

 

Halimbawa: Ang isang pamilya ng 3 na 

may kita na mas mababa sa $50,783 

Bilugan 

ang 

bilang ng 

mga 

taong 

nakatira 

sa inyong 

bahay. 

 
 
 

Kabu

uang 

Kita 

 

Lagyan ng 

tsek kung 

ang  kita 

ng inyong 

pamilya ay 

“mas 

mababa 

sa” 

 

Lagyan ng 

tsek kung 

ang  kita ng 

inyong 

pamilya ay 

“higit sa” 

1 $28,860 o O 

2 $39,091 o O 

 

3 
 

$49,321 / O 

4 $59,552 o O 

5 $69,782 o O 

6 $80,013 o O 

7 $90,243 o o 

8 $100,474 o o 

9 $110,705 o o 

 
 

Bilugan 
ang bilang 

ng mga 
taong 

nakatira sa 
inyong 
bahay. 

 
 
 

Kabuuang 
Kita 

 
Lagyan ng 
tsek kung 

ang kita ng 
inyong 

pamilya ay 
“mas 

mababa 
sa” 

 
Lagyan ng 
tsek kung 

ang kita ng 
inyong 

pamilya ay 
“higit sa” 

1 $29,767 o o 

2 $40,275 o o 

3 $50,783 o o 

4 $61,291 o o 

5 $71,799 o o 

6 $82,307 o o 

7 $92,815 o O 

8 $103,323 o o 

9 $113,831 o o 

 



 

 

Pinatutunayan ko na ang impormasyong ibinigay sa pormularyong ito ay totoo at wasto. 

 
Pirma:  Petsa:   
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