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تقدم دائرة  ندرك جيدا العالقة المتبادلة بين الطعام الصحي و النجاح االكاديمي. ون جدا لخدمة طلبتنا االعزاء، فإننا اِننا متشوق مرة أخرى!مرحبا بكم 

المدارس في كل  االى وجبة الغداء، انواع عديدة صحية و مغذية  لوجبة الفطور و التي تعطى للطلبة في كافتيري باإلضافةالتغذية المدرسية التابعة لنا 

 الذين ليس لديهم الوقت الكافي العداد ،دقيقة قبل الدوام الرسمي للمدرسة.  يوفر برنامج الفطور المدرسي فرصة ألولياء االمور 15صباح و لمدة 

.للدوام الرسمي  تأخير او مقاطعة ن يتناول اوالدهم الفطور الصحي في المدرسة بدون ايا بسبب العمل، وجبة الفطور ألوالدهم   

 

مور طلبة مدارس وورن الموحدة بأن مدارس وورن ستقوم بالمشاركة في البرنامج الغذاء الصيفي كجزء من يسعدنا ان نعلم كافة اولياء اأخبار جيدة! 

و بهذا ستكون وجبتي الفطور و الغداء مجانتين لكافة طلبة مدارس  .22-2021وجبتي الفطور و الغداء للطلبة ااعام الدراسي البرنامج الوطني لتقديم 

ديم طلب حصول اوالدهم على وجبتي الفطور و الغداء ئية، فيجب عليهم اِكمال ملئ و تقاما اولياء امور طلبة المرحلتين المتوسطة و االبتدا. وورن

من قبل والية مشيكان  ةو المقدم EBTعر مخفض لغرض التأكد من حصول هؤالء الطلبة على الفوائد المالية من بطاقة المساعدة المالية اي مجانا او بس

ير يشمل هذا البرنامج حصول كافة طلبة المرحلة االبتدائية على الوجبات المجانية ضمن برنامج توف و الذي يستمر خالل العام الدراسي القادم ايضا.

اذا مددت  EBT تلقائيا على برنامج البطاقة المالية المرحلة االبتدائيةللسنة الدراسية القادمة. يشمل البرنامج حصول كافة طلبة  (CEPاالهلية للمجتمع )

 الوالية دعمها لهذا البرنامج.

 ماذا يتوجب على اولياء االمور عمله؟

 الولياء أمور طلبة المرحلة االبتدائية فقط:

النها تحدد مقدار االموال التي ستحصل عليها مدارس  ضرورية جدااِن هذه االستمارة . و توقيع االستمارة الخاصة الخاصة بمعلومات العائلةملئ  

االحتياجات اي و خدمات للطلبة ذو  11الطلبة بضمنها برنامج تايتل وورن الموحدة من الوالية و من الحكومة الفدرالية لدعم البرامج االضافية لدعم 

 :  تعطي هذه البرامج دعم ِاضافي للطلبة و لكنها ال تقتصر على اي و اي رايت و غيرها. 1الخاصة و تايتل 

 .الدعم التعليمي للطلبة )تعيين كادر تعليمي مختص(، شراء تجهيزات مدرسية و غيرها 

  صحية و غيرها.خدمات غير تعليمية للطبة من خالل تعيين مرشدين، باحثين اِجتماعيين، خدمات 

  للكادر التعليمي.دورات تدريبية 

 .تجهيزات و فعاليات مختلفة لمشاركة المجتمع و اولياء االمور في العملية لتعليمية الوالدهم 

 .التكنلوجيا 

 اما اولياء امور طلبة المرحلتين المتوسطة و الثانوية:

يعتبر الموقع كافة اولياء امور طلبة المرحلتين المتوسطة و الثانوية، ملئ و تقديم استمارة طلب للوجبات المجانية و المخفضة.  على يجب

يمكنكم ايجاد هذا  ديم الطلبات باالوراق.من المواقع االمنة و السرية و السريعة في اِتمام هذه الطلبات بدال من تق www.lunchapp.comااللكتروني 

أن على الموقع في الصفحة االلكترونية الخاصة بحدمات التغذية و الموجودة على الصفحة االلكترونية الدارة مدارس وورن الموحدة. يرجى التذكر ب

ذه الطلبات، سوف ترسل لكم اِدارة التغذية التابعة كافة اولياء االمور ضرورة تقديم طلبات جديدة في بداية كل عام دراسي جديد. بعد النظر في ه

و ذلك بالحصول لمدارس وورن، رسالة حول الطلب المقدم بخصوص الوجبات الغذائية.الرجاء االحتفاظ بهذه الرسالة لديكم النكم قد تحتاجون اليها 

لك الحصول على استمارة التقديم الورقية من مكتب ادارة فيضات و التي تقدم من قبل بعض مقدمي المواقع الالكترونية. يمكنكم كذخعلى بعض الت

اِن هذه االستمارة ضرورية جدا النها تحدد مقدار االموال التي ستحصل عليها مدارس وورن الموحدة، كما ستوفر سهولة التعرف مدرسة اوالدكم. 

 اذا استمر هذا البرنامج. EBTعلى فوائد بطاقة المساعدات المالية للطلبة 

 

% من 3، بِاثبات 10/2021تطلب وزارة الزراعة االمريكية من دائرة التغذية و اِعتبارا من تاريخ نية/ المخفضة: اق من الوجبات الغذائية المجالتحق

ى اِستمارتكم، طلبات التقديم للوجبات المجانية و المخفضة. يتم اِختيار هذه الطلبات بصورة عشوائية عن طريق نظام نقاط البيع. اِذا وقع االختيار عل

هر تشرين االول لتحديد خطوات هذه العملية. سوف نقوم بمساعدتكم و تقديم التسهيالت لكم في هذا الخصوص اي سوف تستلمون رسالة في أوائل ش

فوائد بعض البرامج  كم بأن اوالدكم لن يحصلوا علىالطلبات قدر المستطاع. لكن اِذا لم تجيبوا على هذه الرسالة، نأسف ان نقول لعملية تثبيت 

 الفدرالية المقدمة للطلبة.

 

 

 

http://www.lunchapp.com/
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ستتوفر االغذية مثل جبس البطاطا المخبوزة و و مدفوعات تكلفة الوجبات عبر االنترنت:  ) ليست اغذية مجانية(مشتريات االغذية من عربة االغذية

داعات مالية يللشراء من قبل الطلبة في المدراس الثانوية. نحن نشجع اولياء االمور على وضع اِ  البسكوت المصنوع من الحنطة و المرطبات البديلة

تح حساب الكتروني و حساب الطالب الخاص باالغذية لفعبر االنترنت و ذلك بِاستخدام البطاقة االئتمانية الخاصة بأولياء االمور و ان يكون الدفع الى 

و ذلك للحد من التعامل بالعمالت النقدية. سوفف تحتاجون الى معرفة رقم  www.SendMoneyToSchool.comذلك بزيارة الموقع االلكتروني 

و التي تحدث في كافتريا المدرسة. يمكنكم دفع حد ادنى عن  الطالب المدرسي من اجل فتح الحساب. انها طريقة ممتازة لمعرفة التحويالت المالية

ية لهذه التحويالت المالية. كما يمكنكم اِعطاء مكتب المدرسة مبلغا ماليا ليصرف منه $، كما ان هناك تكلفة اِضاف10 ريق البطاقة االئتمانية و هوط

 . ال تقبل ادارة التغذية الشيكات.نقدا فقطالطالب على االطعمة و لكن المكتب يقبل المبلغ 

 

سيقوم الكادر العامل في الكافتريا بمساعدة الطلبة الذين لديهم حساسية من بعض االطعمة. من أجل تقديم البديل و مساعدة الطلبة ذو الحساسية: 

من اولياء امور الطلبة ذو الحساسية ملئ اِستمارة تقديم المساعدة بخصوص الحساسية الغذائية، يطلب قسم التربية و التعليم في والية مشيكان 

لج مع ذكر البديل لهذه االطعمة المسببة للحساسية و بذلك يجري قسم ِادارة التغذية التعديالت اتياجات الغذائية، كما يجب ان يوقعها الطبيب المعاالح

ية لمدارس وورن على الصفحة االلكترون Nutrition Services tabاللالزمة على قائمة االغذية. يمكنكم ِايجاد هذه االستمارة تحت بند خدمات التغذية 

هذا االجتماع من قبل اخصائي التغذية و ممرضة المدرسة التابعين لمدارس وورن  الموحدة. كما يمكن اجراء اِجتماع فردي لكل عائلة اليجاد بديل غذائي للطالب. يعد

 الموحدة.

 

نود ان نذكركم بأن سياسة ادارة المدارس االعتيادية هي التأكد  نافايروس كرونا، اال انبينما كانت كافة الوجبات الغذائبة مجانية لهذا العام بسبب ارصدة الطلبة المالية: 

ان االدارة اساسية بضمنهم الطلبة الذين ليس لديهم اموال في حسابهم او في ايديهم لتغطية تكلفة الوجبات بأكملها في اوقات تناول هذه الوجبات. من توفير وجبات غذائية 

ب دفعه جمع مبالغ الوجبات الغذائية و التي اعطيت للطلبة مجانا بسبب جائحة كوورونا و لكن ستستأنف االدارة ارسال رسائل تذكير للمبلغ المطلولم ترسل اي رسائل ل

طريق البريد او االيميل  عن تكلفة الوجبات الى اولياء االمورهذه الرسائل الخاصة بوجوب دفع  . سوف ترسل2020للوجبات التي قدمت للطلبة قبيل شهر اذار من عام 

 جالتنا. لن يتم تمديد االئتمان لمشتريات االغذية على العربة النها غير مشمولة بالوجبات المجانية.الموجود في س

 

و التي تقدم للطلبة من قبل تتكون الوجبات الخفيفة لطلبة الحضانة المدرسية الوجبات الغذائية لنصف دوام و الوجبات الخفيفة لطلبة الحضانة المدرسية بعد الدوام: 

لطلبة المرحلة االبتدائية و الذين يلتحقون بالحضانة بعد اِنتهاء الدوام المدرسي. يجب ان يتناول الطلبة كافة الوجبات  و بأشراف وزارة الزراعة االمريكية خدمات التغذية

كما سيتمكن للطلبة الذين يبقون : الحبوب و البروتين و الفواكه و الخضروات، او الحليب. الخفيفة المقدمة لهم و التي قد تتكون من عنصرين من مجموعة االغذية التالية

ر العامل في الحضانة في حضانة المدرسة في ايام النصف دوام، من طلب وجبات غذائية مقدما و التي ستكون بالمجان. ستتوفر استمارات طلب هذه الوجبات مع الكاد

 المدرسية.

 

ا العام الدراسي. لقد افادت شركات االغذية و النقل بأنه سيكون هناك نقص في ذمشاكل في توفير الغذاء له هناك بلغ موزعي االغذية ، بأنه سيكونية: تغيير قائمة االغذ

شراء الوجبات. يجب ان يتفهم اولياء  رغوب فيها وقتو بالتالي سيؤثر على االنتاج و النقل حول انحاء البالد. لذلك لن نتمكن من وضع جدول للوجبات الم االيدي العاملة

 طلبة قبل تناول الوجبات.رة المدارس بهذه التغييرات لتعلن قائمة الغداء للسنقوم بتبليغ اداقد تتغير بصورة دائمة لهذا العام. هذه االمور و ان قائمة الغداء  االمور

 

مثل كيف يتم تقديم  تقديم الوجبات رشاداتتخص ا عديدة خالل جائحة كورونا. حيث تغيرت امورشهدت صناعة ادارة التغذية تغييرات لقد خطوط الخدمات الغذائية: 

يعمل قسم خدمات التغذية جنبا بجنب مع القسم الصحي التابع لمقاطعة ماكوم، الغذاء للطلبة، و محطات الخدمة الذاتية للطعام، و اماكن وضع التوابل المشتركة بين الطلبة. 

سيرى الطلبة الذين سيتناولوا الغداء في الكافتريا تغييرات في طريقة تقديم الطعام و خطوط الوقوف الستالم على مراقبة التغييرات في هذه التوجيهات. قسم صحة البيئة 

راسي الجديد. اِننا نؤكد لكم بأن سالمة الطلبة في فتح ابواب المدراس للعام الد ا نقدر صبركم و تفهمكم بينما ننشغل نحنالوجبات و التي ستتبع فيها كافة وسائل السالمة. أنن

 و تمتعهم بالوجبات الغذائية هي من اولوياتنا القصوى.

 

مطابخ المدارس. هناك العديد من الوظائف المفتوحة و التي نحتاج الى لتعيين اشخاص ليعملوا في  في مدارس وورن الموحدة يبحث قسم االغذيةنحتاج الى مساعدتكم: 

العمل في مطابخ  نوع في المدرسة و على الحصول على دخل اِضافي. اِذا رغبتم بمعرفة المزيد حول لكم هذا العمل لتنسيق جدول عملكم بينما يكون اوالدكم ملئها. يسمح

 .586.698.4521نات على رقم: او االتصال بقسم الموارد البشرية اي قسم التعيي 586.698.4157المدارس، الرجاء االتصال بقسم خدمات التغذية على رقم الهاتف: 
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