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 أولياء األمور األعزاء:  هذه معلومات مهمة 
 الرجاء القراءة 

 
تيريا ها إلى كافمن أجل زيادة التمويل الذي تحصل عليه مدرستك لتعليم طفلك، من المهم جًدا أن تكمل االستمارة الخاصة بمنافع الوجبات الغذائية وإعادت

 في أسرع وقت ممكن. W. 4th Avenue, Denver, CO 80223 2320مدرسة الطفل أو إلى مكتب خدمات الغذاء والتغذية على العنوان 
 

ن عحتى إذا اخترت عدم المشاركة في برنامج الوجبات الغذائية المدرسية.   التالميذ المؤهلين لمنافع الوجبات الغذائيةحصل مدرستك على الكثير من تمويلها عن طريق ت
نك الحصول على منافع أخرى مرتبطة مع التأهل طريق التأهل فقط، فأن مدرستك تستلم النقود لغرض االحتياجات التعليمية؛ باإلضافة إلى ذلك، هنالك برامج حيث يمك

إعفاء رسوم الكتب والمنح الدراسية وأجور مخفضة للمشاركة في المركز الترفيهي الصيفي وأجو األلعاب الرياضية المخفضة لوجبات الغذاء المجانية أو المخفضة مثل، 
ُتقدم هذه البرامج استناًد على المدرسة؛ الرجاء االتصال بمدرسة طفلك لمزيد من  مة تطول.وأجور مخفضة الختبار الكلية األمريكي وأجور الحافالت المخفضة والقائ

 التفاصيل عن البرنامج.
 

و مخفضة أو بسعر كامل. بعد أن تتم إجراء معاملة طلب برنامج الوجبات الغذائية، سنقوم بإرسال رسالة إخطار لك توثق حالة الطفل من الحصول على وجبات مجانية أ
تخدام رسالة المدرسية، يمكنك اختيار اسالرجاء االحتفاظ بالرسالة بينما يتم االحتفاظ بسرية المعلومات الواردة في الطلب المقدم للحصول على منافع برنامج الوجبات الغذائية 

 اإلخطار لتأهل طفلك )أطفالك( للمنافع األخرى المتوفرة.
 

إذا لم يتم استالم االستمارة   يوًما األولى من بدء عمل المدرسة. 30لحالة التي كانوا عليها في السنة الدراسية السابقة لمدة الـ سيبقى التالميذ على نفس ا -يرجى المالحظة 
 يوم فأنهم سيدفعون كامل المبلغ حتى يتم استالم المعاملة وتحديد الحالة الجديدة. 30وإجراء المعاملة لها ضمن اإلطار الزمني لمدة 

 
( إلى الصف الخامس، والذي نسى أو فقد ECEدوالر كحد أقصى على أي تلميذ في الصفوف من تعليم األطفال المبكر ) 5.25ستترتب مصاريف قدرها  جور: سياسة األ

يتم تقديم لمترتبة في اليوم الدراسي التالي، فسمصروفه.  قبل أن يتم الوصول إلى هذا الحد، سيتم إعطاء التلميذ إخطاًرا كتابًيا إلعالم ولي األمر.  إذا لم يتم استالم المصاريف ا
يرجى داد المصاريف. س يجبميع الحاالت، وجبة بديلة. إذا لم يتم سداد المصاريف المترتبة بعد يومين، فسيتم تقديم وجبة غذائية خفيفة بدالً من الوجبة الغذائية العادية. في ج

 ل وإجراء المعاملة الستمارة برنامج الوجبات في مكتبنا المركزي. تذكر بأنك المسؤول عن مصاريف الغداء حتى يتم استكما
 

 ل من الدراسة أو ادفع مقدًما،ال ُيسمح بتحميل أي مصاريف على التالميذ في الصف السادس وما فوق. الرجاء إرسال المال مع طفلك/أطفالك إلى الكافتيريا في اليوم األو
 إلى األسعار أدناه. فنحن ال نريد أن نرى أي طفل جائع.  انظر 

 
نترنت في كافتيريا المدرسة أو عبر اإل نشجع التالميذ و/أو أولياء األمور على دفع ثمن الوجبات الغذائية مقدًما.  من الممكن إيداع أي مبلغ في الحساب الشخصي للتلميذ، سواء

بور، ا، مما يقلل من فرصة نسيان مال الغداء أو فقدانه أو سرقته. وبينما يظل للتالميذ حرية اختيار السداد عند الشراء أثناء وقوفهم في الطmylunchmoney.comعلى 
لنظر عن هم حسابات شخصية بغض افالدفع مقدًما سيزيد من سرعة عملية البيع، مما يسمح بتحرك الطوابير بسرعة وإتاحة المزيد من الوقت لتناول وجباتهم. جميع التالميذ ل

 حالة الدفع )مجانية أو مخفضة أو كامل المبلغ(. 
 الطفل الجائع ال يستطيع التعلم

ة األسعار، فاألسعار للعام إذا اخترت عدم إكمال استمارة طلب الحصول على منافع الوجبات الغذائية المدرسية أو لم تتأهل للحصول على وجبات غذائية مجانية أو مخفض
 هي كاآلتي.  2016 – 2016الدراسي 
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 سنت لكل الصفوف. 40وجبات الغداء مخفضة األسعار هي       

 
 شكراً لكم،

 
 تيريزا هافنر، المدير التنفيذي، إدارة المشاريع 

  


