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طفلــك مؤھــل للحصــول علــى الوجبــات المدرســیة المجانیــة

خدمات الطعام للطالب

وجبات مدرسیة مجانیة
ــن  ــم مؤھلی ــق المباشــر للطــالب بكونھ ــة بالتصدی ــة للمناطــق التعلیمی ــدارس الوطنی ــي الم ــداء واإلفطــار ف ــي الغ ــون وجبت یســمح قان
للحصــول علــى وجبــات مدرســیة مجانیــة باســتخدام برنامــج المســاعدة الغذائیــة (SNAP، المعــروف رســمیًا باســم قواســم الطعــام 
ــن  ــھ م ــال حصت ــك لین ــى طفل ــر عل ــذا األم ــھل ھ ــل أن یُس ــو أوالً (OWF). ونأم ــال أوھای ــات أعم (Food Stamps)) أو معلوم

الوجبات المدرسیة.

یُرجى عدم إرسال استمارة طلب المزایا الغذائیة 
والتعلیمیة من أجل طالبك.

إرشادات وجبة اإلفطار
تُقــدم وجبــة اإلفطــار لجمیــع طــالب مــدارس سینســیناتي العامــة 
ن مــن  مجانـًـا. وتشــتمل وجبــة اإلفطــار علــى طبــق رئیســي یتكــوَّ
الحبــوب الكاملــة و/أو البروتیــن الخالــي مــن الدھــون والفواكــھ 

وعصیر طبیعي 100% وأحد اختیارات األلبان.

ــة  ــن قائم ــة عناصــر م ــار ثالث ــى الطــالب اختی ــي عل ــا ینبغ كم
الطعــام علــى األقــل، والتــي یجــب أن یكــون أحدھــا الفاكھــة أو 

الخضراوات.

ھل تحضر معك وجبة الغداء؟
ــن  ــة م ــھ المفضل ــة غدائ ــار وجب ــل إحض ــب یفض إذا كان الطال
المنــزل، فــال یــزال بإمكانــھ إضافــة ثالثــة عناصــر إضافیــة مــن 

قائمة الطعام من خط الخدمات لدینا مجانًا!

ــھ  ــى تُحســب ل ــة عناصــر حت ــار ثالث ــب اختی ــى الطال ینبغــي عل
وجبة غداء مجانیة.

قوائم الطعام ومعلومات حساب الطالب
تتبنــى مــدارس سینســیناتي العامــة نھــج حمایــة البیئــة! اســتعرض قوائــم الطعــام عبــر اإلنترنــت باســتخدام 
التطبیق SchoolCafe أو من خالل زیارة الموقع اإللكتروني SchoolCafe.com. بالرغم من قبول 
مــدارس سینســیناتي العامــة للدفــع النقدي، یمكــن كذلك ألولیاء األمــور اســتخدام SchoolCafe لدفع ثمن 

وجبات الطالب أو العناصر االنتقائیة باستخدام بطاقة ائتمان أو شیك إلكتروني.

من خالل تطبیق SchoolCafe، یمكنك:

استعراض صور عناصر القائمة وأوصافھا   •
العثور على معلومات غذائیة  •

البحث في قائمة الطعام لتوضیح األطعمة المسببة للحساسیة   •
معرفة عدد الكربوھیدرات  •
تقییم عناصر قائمة الطعام  •
جدولة المدفوعات التلقائیة  •

تلقي إشعارات بالبرید اإللكتروني ألرصدة الحسابات   •
استخدام حساب واحد لعدة طالب  •

ملء استمارة طلب المزایا الغذائیة والتعلیمیة  •

*ال تسمح مدارس سینسیناتي العامة بوجود رصید سلبي في حسابات الوجبات.

األنظمة الغذائیة الخاصة
ــبب  ــة بس ــة الخاص ــة الغذائی ــالب باألنظم ــد الط ــل تزوی ــن أج م
ــة  ــة، یُرجــى مــلء اســتمارة االحتیاجــات الغذائی الضــرورة الطبی

الخاصة وتوقیعھا من أخصائي طبي معتمد.

إرشادات وجبة الغداء
یقــدم برنامــج وجبــة الغــداء الــذي نقدمــھ مجموعــة متنوعــة مــن األطبــاق الرئیســیة الســاخنة والبــاردة، إضافــة إلــى الفواكــھ 
ن مــن البروتیــن الخالــي مــن الدھــون والحبــوب الكاملــة  والخضــراوات الطازجــة. وتشــتمل وجبــة الغــداء علــى طبــق رئیســي مكــوَّ

وحصتین من الفواكھ وحصتین من الخضراوات وأحد اختیارات األلبان.

ــة أو  ــا الفاكھ ــون أحدھ ــب أن یك ــي یج ــل، والت ــى األق ــام عل ــة الطع ــن قائم ــر م ــة عناص ــار ثالث ــالب اختی ــى الط ــي عل ــا ینبغ كم
الخضراوات.

513 -  363 -  0800    |     2315 Iowa Avenue, 2 nd Floor,  Cincinnat i ,  OH 45206    |     cpsfs@cps-k12.org

تتبع ھذه المؤسســة سیاسة عدم التمییز.


