
 األسئلة المتكررة حول الوجبات المدرسية المخفضة السعر والمجانية

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

:  اٌٛطٟ/ ػض٠ضٞ ٌٟٚ األِش 

رىٍفخ ٚخجخ .  ٚخجبد صس١خ فٟ وً ٠َٛ دساس١ٍٟ٘ض بٍِٛف١ٍذ ِذاسطرٛفش . ٠سزبج األغفبي إٌٝ ٚخجبد صس١خ رسبعذُ٘ عٍٝ اٌزعٍُ

اٌسعش اٌّخفط . لذ ٠ىْٛ طفٍه ِؤ٘ال ٌالسخفبدة ِٓ ٘زٖ اٌٛجببث اٌّخفضت اٌسؼش أٚ اٌٛجببث اٌّجب١ٔت. 3.40$ - 3.15$اٌغزاء ٟ٘ 

. ٚرسزٛٞ ٘زٖ اٌشصِخ عٍٝ غٍت االسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّخفعخ اٌسعش أٚ اٌّدب١ٔخ، ِٚدّٛعخ ِٓ اٌزع١ٍّبد. 0.040$ٌٛخجخ اٌغزاء ٘ٛ 

ٚرزعّٓ اٌٛخجخ . ٠زع١ٓ ع١ٍه دفع ثّٓ خ١ّع اٌٛخجبد ثعذ لجٛي اٌطٍت. أدٔبٖ، رٛخذ ثعط األسئٍخ ٚاإلخبثبد ٌٍّسبعذح فٟ ع١ٍّخ اٌطٍت

 . عٍٝ غجك سئ١سٟ ٚزجخ فبوٙخ ٚزجخ خعشاٚاد ٚعٍجخ ز١ٍت

 ِٓ ُ٘ األشخبص اٌز٠ٓ ٠ّىُٕٙ االسخفبدة ِٓ اٌٛجببث اٌّجب١ٔت أٚ اٌّخفضت اٌسؼش؟ . 1

 ، ٚبشٔبِج اٌّسبػذة(SNAP). بشٔبِج اٌّسبػذة اٌغزائ١ت اٌخى١ٍِّٟٓ خ١ّع األغفبي فٟ األسشح اٌٛازذح اٌز٠ٓ ٠زٍمْٛ ِسبعذاد - 

 .  ِؤٍْ٘ٛ ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ(FDPIR)إٌٙذ٠ت  اٌخجّؼبث فٟ اٌغزاء حٛص٠غ ، ٚبشٔبِج(TANF)اٌّحخبجت  ٌألسش اٌّؤلخت

. ِؤٍْ٘ٛ ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ ِسىّخ أٚاألغفبي  سعب٠خ ٚوبٌخي لب١ٔٛٔخ ِسؤ١ٌٚخاألغفبي اٌّزجْٕٛ اٌز٠ٓ ٠ذخٍْٛ ظّٓ - 

 . األغفبي اٌّشبسوْٛ فٟ ثشٔبِح ١٘ذ سزبسد اٌّمبَ فٟ ِذسسزُٙ ِؤٍْ٘ٛ ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ- 

 . األغفبي اٌز٠ٓ ٠ذخٍْٛ رسذ ِسّٝ اٌّششد٠ٓ ٚاٌّٙبخش٠ٓ ٚاٌالخئ١ٓ ِؤٍْ٘ٛ ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ- 

 لذ. اٌفذساٌٟ ٌذخًي األ١ٍ٘خ اٌزٛخ١ٙ١خ زذٚد اٌّجبدئ ظّٓ األسشح دخًوبْ  إرا ِخفعخاي أٚ ِدب١ٔخاي ٚخجبدِٓ اي األغفبيلذ ٠سزف١ذ - 

. وبْ دخً األسشح ٠ذخً ظّٓ زذد اٌدذٚي اٌزبٌٟ إرا ِخفعخاي أٚ ِدب١ٔخاي ٚخجبداي ِٓ أغفبٌه٠سزف١ذ 

 

 2017 – 2016جذٚي دخً األسشة ٌأل١ٍ٘ت اٌفذسا١ٌت ٌٍؼبَ اٌذساسٟ 

 

 أسبٛػ١ب شٙش٠ب س٠ٕٛب حجُ األسشة

1 $21.978 $1.832 $423 

2 $29.637 $ 2.470 $570 

3 $37.296 $3.108 $718 

4 $44.955 $3.747 $865 

5 $52.614 $4.385 $1.012 

6 $60.273 $5.023 $1.160 

7 $67.951 $5.663 $1.307 

8 $75.647 $6.304 $1.455 

 148$ 642$ 7.696$ : وً طفً إضبفٟ

 

و١ف ٠ّىٕٕٟ أْ احذد إرا ِب وبْ اٌطفً ٠ذخً ضّٓ فئت اٌّششد٠ٓ أٚ اٌالجئ١ٓ أٚ اٌّٙبجش٠ٓ؟ ً٘ ٕ٘بن ػٕٛاْ دائُ ٌألسشة؟ ً٘ . 2

؟ ً٘ أحذ األطفبي اٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ ِؼه ِٛسّٟ بشىًحؼ١شْٛ ِؼب فٟ ٍِجأ أٚ فٕذق أٚ ِىبْ سىٕٟ ِؤلج؟ ً٘ اٌؼبئٍت حشحً أٚ حٕخمً 

 إرا وٕذ رشٜ أْ أغفبي األسشح ٠سزٛفْٛ ٘زٖ اٌششٚغ ٚرُ إثالغىُ ثعذَ أ١ٍ٘زُٙ ٌٍسصٛي عٍٝ اٌٛخجبد اخخبس حشن ػبئٍخٗ اٌسببمت؟

 . cjones@bloomfield.org ، 5629-341-248، وبسٕذسا جٛٔضاٌّدب١ٔخ، اٌشخبء االرصبي أٚ إسسبي ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ إٌٝ 

 

. ال ٔمجً اٌطٍجبد اٌغ١ش ِىزٍّخ. اسزخذَ غٍت ٚازذ ٌد١ّع اٌطالة فٟ أسشره. ال ً٘ ٠جب حؼبئت طٍب ٌىً طفً ِٓ أطفبي األسشة؟. 3

 : أسسً اٌطٍت إٌٝ. ٌزٌه، اٌشخبء رعجئخ وبفخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ثشىً صس١ر

 ١ٍ٘ض بٍِٛف١ٍذلسُ اٌّٛاد اٌغزائ١ت فٟ 

 ١ِ48302ش١غٓ  ١ٍ٘ض، بٍِٛف١ٍذ أذٚفش، 4200

 

، ال ً٘ ٠جب حؼبئت طٍب فٟ حبي حٍم١ج سسبٌت خالي ٘زٖ اٌسٕت اٌذساس١ت حمٛي أْ أطفبٌٟ ٠ّىُٕٙ االسخفبدة ِٓ اٌٛجببث اٌّجب١ٔت؟. 4

mailto:cjones@bloomfield.org


فٟ زبي ٌُ ٠زُ إدساج اسُ أٞ غفً ِٓ أغفبي األسشح فٟ سسبٌخ اٌزج١ٍغ عٓ األ١ٍ٘خ، . ٌٚىٓ الشأ اٌشسبٌخ اٌزٟ رٍم١زٙب ثعٕب٠خ ٚارجع اٌزع١ٍّبد

  . msosnowski@bloomfield.org ، 5672-341-248، سٛسٕٛسىٟ بّبٔذٞاٌشخبء االرصبي 

 

٠سزٛٞ اٌطٍت االٌىزشٟٚٔ . ٕٔصر ثزعجئخ اٌطٍت االٌىزشٟٚٔ ثذال ِٓ إسسبي غبٌت ٚسلٟ! ٔؼُ ً٘ ٠ّىٓ حمذ٠ُ اٌطٍب ػبش االٔخشٔج؟. 5

-http://www.bloomfield.org/departments/food لُ ثض٠بسح . عٍٝ ٔفس اٌّزطٍجبد، ٠ٚطٍت ٔفس ِعٍِٛبد اٌطٍت اٌٛسلٟ

servicescampus -  cafe ٟٔٚ341-248، ِبٔذٞ سٛسٕٛسىٟرٛاصً ِع . ٌزجذأ رعجئخ اٌطٍت أٚ ِعشفخ اٌّض٠ذ عٓ اٌطٍت االٌىزش-

5672 ، msosnowski@bloomfield.org  .ٟٔٚفٟ زبي اٌشغجخ فٟ االسزفسبس عٓ اٌطٍت االٌىزش . 

 

٠عزجش رٌه اٌطٍت صبٌر فمػ ٌٍسٕخ اٌذساسخ اٌسبثمخ ٌٚأل٠بَ . ؟ ٔعًُ٘ ٠خؼ١ٓ ػٍٟ حؼبئت طٍب جذ٠ذ. حُ لبٛي طٍب طفٍٟ اٌسٕت اٌّبض١ت. 6

إرا ٌُ . ٠دت إسسبي غٍت خذ٠ذ إال إرا أثٍغزه اٌّذسسخ أْ غفٍه ِؤً٘ ٌٍسٕخ اٌدذ٠ذح. 19 أوخٛبشاٌذساس١خ األٌٚٝ ِٓ اٌعبَ اٌدذ٠ذ ززٝ 

رشسً غٍت خذ٠ذ ِمجٛي ِٓ اٌّذسسخ أٚ إرا ٌُ ٠زُ إثالغه أْ اٌطفً ِؤً٘ ٌٍسصٛي عٍٝ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ، سٛف ٠زُ زسبة اٌٛخجبد 

 . اٌّذسس١خ ثبٌسعش اٌىبًِ

 

 األغفبي اٌز٠ٓ ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠حظً طفٍٟ ػٍٝ ٚجببث ِجب١ٔت؟. ٚاألطفبي ٚاٌشضغ ٌٕسبءي (WIC)أحٍمٝ ِسبػذة غزائ١ت ِٓ بشٔبِج . 7

اٌشخبء .  لذ ٠زأٍ٘ٛا ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ أٚ اٌٛخجبد اٌّخفعخ اٌسعشٚاألغفبي ٚاٌشظع ٌٕسبءي (WIC)٠سزف١ذْٚ ِٓ ثشٔبِح 

 . إسسبي غٍت

 

 . ٚلذ ٔطٍت ِٕه إسسبي إثجبد دخً األسشح اٌزٞ رسذدٖ فٟ اٌطٍت. ٔؼُ ً٘ س١خُ اٌخحمك ِٓ وبفت اٌّؼٍِٛبث اٌّشسٍت؟. 8

 

 ٔعُ، ٠ّىٕه رمذ٠ُ اٌطٍت فٟ أٞ ٚلذ خالي اٌسٕخ فٟ حبي ػذَ اٌحظٛي ػٍٝ ِٛافمت ا٢ْ، ً٘ ٠ّىٕٕٟ اٌخمذ٠ُ ِشة أخشٜ الحمب؟. 9

عٍٝ سج١ً اٌّثبي، ٠ّىٓ ٌٍطفً اٌزٞ أصجر أزذ ٚاٌذ٠ٗ أٚ ٚص١ٗ عبغال عٓ اٌعًّ اٌزأً٘ ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ . اٌذساس١خ

 . ٚاٌّخفعخ اٌسعش خبصخ إرا أخفط اٌذخً عٓ اٌسذ اٌّطٍٛة

 

٠ّىٕه أ٠عب غٍت خٍسخ اسزّبع عٓ غش٠ك .  ٠ّىٕه اٌزسذس ِع ِسئٌٟٛ اٌّذسسخِبرا ٌٛ ػبسضج لشاس اٌّذسست بخظٛص اٌطٍب؟. 10

 . 5400-341-248، ١ِ48301ش١غٓ  ١ٍ٘ض، بٍِٛف١ٍذ، ، شبسع ٠ٕٚج ١ٌه7232Kسٚبشث جالط، : االرصبي أٚ إسسبي سسبٌخ إٌٝ

 

أٔذ ٚأغفبٌه أٚ أٞ فشد آخش ِٓ أفشاد اٌعبئٍخ .  ٔعًُ٘ ٠ّىٕٕٟ حمذ٠ُ طٍب إرا وبْ احذ أفشاد األسشة ال ٠حًّ اٌجٕس١ت األِش٠ى١ت؟. 11

ال ٠شزشغ عٍٝ اٌّزمذَ أْ ٠ىْٛ زبِال ٌٍدٕس١خ . ٠ّىٕىُ رمذ٠ُ غٍت ٌالسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ أٚ اٌّخفعخ اٌسعش

 . األِش٠ى١خ

 

عٍٝ سج١ً اٌّثبي، إرا وبْ اٌذخً اٌشٙشٞ .  ِب رزٍمٙبػبدة اوزت اٌم١ّخ اٌزٟ ِبرا ٌٛ وبْ ٕ٘بن حفبٚث فٟ دخً األسشة ِٓ ٚلج ٢خش؟. 12

إرا عٍّذ سبعبد إظبف١خ، ع١ٍه أْ رزوش . 1000$ فمػ، ع١ٍه أْ رىزت 900$، ٌٚىٓ فبره ثعط اٌسبعبد اٌع١ٍّخ، ٚرٍم١ذ $1000

 . إرا فمذد اٌعًّ أٚ رُ رخف١ط عذد سبعبد اٌعًّ، اوزت اٌذخً اٌسبٌٟ. رٌه، ٌٚىٓ ال رىزت اٌسبعبد اإلظبف١خ إْ ٌُ رىٓ دائّخ

 

لذ ال ٠زٍمٝ أفشاد األسشٜ أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌذخً اٌزٞ ٔسأي عٕٗ ِبرا ٌٛ وبْ ِؼظُ أفشاد األسشة ال ٠خٍمْٛ أٞ دخً ٌإلبالؽ ػٕٗ؟ . 13

ٌٚىٓ، فٟ زبي رشن أٞ .  فٟ اٌسمً اٌّخصص ٌزٌه0ٚفٟ ٘زٖ اٌسبٌخ، اٌشخبء وزبثخ . فٟ اٌطٍت أٚ لذ ال ٠زٍمْٛ أٞ دخً عٍٝ اإلغالق

اٌشخبء اوزت ِعٍِٛبد دل١مخ، ٚارشن زمٛي اٌذخً اٌزٟ ال رٕطجك عٍٝ .  ثم١ّخ اٌصفشأ٠عبزمٛي ِٓ زمٛي اٌذخً فبسغب، س١زُ زسبثٙب 

 . ثشىً ِزعّذزبٌزه ززٝ ال ٔعزمذ أٔه لّذ ثزٌه 

 

٠ٚدت وزبثخ اٌم١ّخ . ٠دت وزبثخ اٌشارت األسبسٟ ٚاٌّىبفئبد إٌمذ٠خ وذخً أسبسٟ، ً٘ ٔزوش اٌذخً بشىً ِخخٍف؟ اٌج١ش فٟ ٔحٓ. 14

ٌٚىٓ، إرا وبْ اٌسىٓ ِٓ ظّٓ اٌسىٓ اٌعسىشٞ، ال رىزت ثذي . إٌمذ٠خ اٌزٟ رسصً ع١ٍٙب ثذي اٌسىٓ ٚاٌطعبَ ٚاٌّالثس وذخً أ٠عب

 . ٠ٚزُ اسزثٕبء أٞ رع٠ٛط ٔبرح عٓ ٔشش اٌدٕذ. اٌسىٓ فٟ اٌذخً

 

رٛاصً ِع . ٠ّىٕه وزبثخ ثبلٟ أفشاد األسشح عٍٝ ٚسلخ خبسخ١خ ٚإسفبلٙب ِع اٌطٍتِبرا ٌٛ ٌُ ٠ىٓ اٌطٍب وبف ٌج١ّغ أفشاد األسشة؟ . 15
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 . ٌٍسصٛي عٍٝ غٍت آخشmsosnowski@bloomfield.org ، 5672-341-248، ِبٔذٞ سٛسٕٛسىٟ

 

 بشٔبِج اٌّسبػذةٌّعشفخ غش٠مخ اٌزسد١ً فٟ ً٘ ٕ٘بن بشاِج أخشٜ ٠ّىٕٕب اٌخسج١ً ف١ٙب؟ . ححخبج ػبئٍخٟ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّسبػذة. 16

 . 6424-275-855-1 أٚ اٌجشاِح األخشٜ، رٛاصً ِع ِىزت اٌّسبعذح اٌّسٍٟ أٚ ارصً عٍٝ (FAP)اٌغزائ١ت 

 

 ، 5672-341-248، ِبٔذٞ سٛسٕٛسىٟإرا وبْ ٌذ٠ه أٞ اسزفسبساد أٚ رسزبج أٞ ِسبعذح، رٛاصً ِع 

msosnowski@bloomfield.org 

 

 

 ،االززشاَ فبئك ثمجٛي رفعٍٛا

  

 .  أسِبسن–ِذ٠ش اٌخذِبث اٌغزائ١ت  – ِبٔذٞ سٛسٕٛسىٟ
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  ٌألطفبي اٌظحٟ ٌٍخأ١ِٓ اٌذٌٚت بشٔبِج/ ع ١ِذ٠ى١ذ َ اٌّؼٍِٛبث ِشبسوت
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : اٌٛطٟ/ ػض٠ضٞ ٌٟٚ األِش 

 

إرا وبْ غفٍه ٠زٍمٝ ٚخجبد ِذسس١خ ِدب١ٔخ أٚ ِخفعخ اٌسعش، فّٓ اٌّّىٓ أْ ٠سصً عٍٝ رأ١ِٓ صسٟ ِدبٟٔ أٚ ِٕخفط اٌزىٍفخ ِٓ 

 األغفبي اٌسبصٍْٛ عٍٝ رأ١ِٓ صسٟ ٠زٍمْٛ سعب٠خ صس١خ خ١ذح ٌٚٓ . (CHIP) ٌألغفبي اٌصسٟ ٌٍزأ١ِٓ اٌذٌٚخ ثشٔبِحخالي ١ِذ٠ى١ذ أٚ  

 . ٠زغ١جٛا عٓ اٌّذسسخ ثسجت اٌّشض

 

ٚثسجت أ١ّ٘خ اٌزب١ِٓ اٌصسٟ عٍٝ ز١بح اٌطفً، ٠سّر ٌٕب اٌمبْٔٛ ثّشبسوخ ِٛافمخ زصٛي غفٍه عٍٝ اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ أٚ اٌّخفعخ 

رسزخذَ . إال إرا طٍبخُ ِٕب ػذَ ِشبسوت أٞ ِؼٍِٛبث حخض أطفبٌىُ (CHIP)ي ٌألغفب اٌصسٟ ٌٍزأ١ِٓ اٌذٌٚخ ثشٔبِحاٌسعش ِع ١ِذ٠ى١ذ أٚ  

لذ ٠زٛاصً ِسئٌٛٛ اٌجشٔبِح ِعه  . اٌّعٍِٛبد ٌزسذ٠ذ األغفبي اٌّؤ١ٍ٘ٓ ٌجشاِدُٙ (CHIP)يٌألغفب اٌصسٟ ٌٍزأ١ِٓ اٌذٌٚخ ثشٔبِح١ِذ٠ى١ذ أٚ  

ال ٠سدً غٍت اٌسصٛي عٍٝ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ أٚ اٌّخفعخ اٌسعش غفٍه ثشىً رٍمبئٟ فٟ ثشٔبِح اٌزأ١ِٓ . ٌزسد١ً أغفبٌه

 . اٌصسٟ

 

ي، اٌشخبء رعجئخ اٌطٍت اٌّزبذ ٌألغفب اٌصسٟ ٌٍزأ١ِٓ اٌذٌٚخ ثشٔبِحفٟ زبي عذَ اٌشغجخ فٟ ِشبسوخ ِعٍِٛبد األغفبي ِع ١ِذ٠ى١ذ أٚ  

 . (إسسبي ٘زا اٌطٍت ال ٠غ١ش رأ١ً٘ غفٍه ٌٍسصٛي عٍٝ ٚخجبد ِدب١ٔخ أٚ ِخفعخ اٌسعش)أدٔبٖ ٚإسسبٌٗ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 . يٌألغفب اٌصسٟ ٌٍزأ١ِٓ اٌذٌٚخ ثشٔبِح فٟ ِشبسوخ ِعٍِٛبد اٌٛخجبد اٌّدب١ٔخ أٚ اٌّخفعخ اٌسعش ِع ١ِذ٠ى١ذ أٚ  ال أسغب! ال 

 

 :  ِشبسوخ ِعٍِٛبد األغفبي اٌّزوٛسح أسّبئُٙ أدٔبٖ ِع رٍه اٌجشاِحعذَإرا اخزشد ال، ٠زع١ٓ ع١ٍه رعجئخ اٌطٍت اٌّذسج أدٔبٖ ٌعّبْ 

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _________________________:  اٌزبس٠خ________________________________________________________: اٌٛصٟ/ رٛل١ع ٌٟٚ األِش 

 __________________________________________________________________________________________________________: االسُ

 ________________________________________________________________________________________________________: اٌعٕٛاْ

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ٞ  أٚ إسسبي سسبٌخ عجش اٌجش٠ذ االٌىزش5671ْٚ-341-248ٌّض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد، ٠ّىٕه االرصبي ثذ٠ٛٔب ثٛسٟ، 

dboose@bloomfield.org . 

١ِش١غٓ  ١ٍ٘ض، بٍِٛف١ٍذ أذٚفش، 4200 ،١ٍ٘ض بٍِٛف١ٍذأسسً ٘زا اٌطٍب ِغ طٍب اٌٛجببث اٌغزائ١ت إٌٝ لسُ اٌّٛاد اٌغزائ١ت فٟ 

 .  أوخٛبش19، لبً 48302
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  ع بشاِج أخشَٜ اٌّؼٍِٛبث ِشبسوت
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : اٌٛطٟ/ ػض٠ضٞ ٌٟٚ األِش 

 

 ٚاٌدٙذ، ٠ّىٓ ِشبسوخ ِعٍِٛبد األغفبي اٌخبصخ ثجشٔبِح اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ ٚاٌّخفعخ اٌسعش ِع ثشاِح أخشٜ دٌزٛف١ش اٌٛق

إسسبي ٘زا اٌطٍت ٌٓ ٠ؤثش عٍٝ . ٌٍم١بَ ثزٌه، ٠زع١ٓ ع١ٍٕب اٌسصٛي عٍٝ ِٛافمخ ِسجمخ ِٕه ٌّشبسوخ اٌّعٍِٛبد. لذ ٠سزف١ذ ِٕٙب أغفبٌه

 . زصٛي أغفبٌه عٍٝ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ أٚ اٌّخفعخ اٌسعش

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  عٍٝ ِشبسوخ ِعٍِٛبد غٍت االسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ ٚاٌّخفعخ اٌسعش ِع أٚافك! ٔؼُ 

 ١ٍ٘ض بٍِٛف١ٍذلسُ اٌّٛاد اٌغزائ١ت فٟ 

 

  عٍٝ ِشبسوخ ِعٍِٛبد غٍت االسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ ٚاٌّخفعخ اٌسعش ِع أٚافك! ٔؼُ 

 ١ٍ٘ض بٍِٛف١ٍذلسُ اٌّٛاد اٌغزائ١ت فٟ 

 

  عٍٝ ِشبسوخ ِعٍِٛبد غٍت االسزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّذسس١خ اٌّدب١ٔخ ٚاٌّخفعخ اٌسعش ِع أٚافك! ٔؼُ 

 ١ٍ٘ض بٍِٛف١ٍذلسُ اٌّٛاد اٌغزائ١ت فٟ 

 

سززُ ِشبسوخ . إرا اخزشد ٔعُ، ٠زع١ٓ ع١ٍه رعجئخ اٌطٍت اٌّذسج أدٔبٖ ٌعّبْ ِشبسوخ ِعٍِٛبد األغفبي اٌّزوٛسح أسّبئُٙ أدٔبٖ

 . اٌّعٍِٛبد ِع اٌجشاِح اٌزٟ زذدرٙب فمػ

 

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _______________________________________________________:  اٌّذسسخ___________________________________________: اسُ اٌطفً

 _________________________:  اٌزبس٠خ________________________________________________________: اٌٛصٟ/ رٛل١ع ٌٟٚ األِش 

 __________________________________________________________________________________________________________: االسُ

 ________________________________________________________________________________________________________: اٌعٕٛاْ

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ٞ  أٚ إسسبي سسبٌخ عجش اٌجش٠ذ االٌىزش5671ْٚ-341-248ٌّض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد، ٠ّىٕه االرصبي ثذ٠ٛٔب ثٛسٟ، 

dboose@bloomfield.org . 

، ١ِ48302ش١غٓ  ١ٍ٘ض، ثٍِٛف١ٍذ أذٚفش، 4200 ،١ٍ٘ض ثٍِٛف١ٍذأسسً ٘زا اٌطٍت ِع غٍت اٌٛخجبد اٌغزائ١خ إٌٝ لسُ اٌّٛاد اٌغزائ١خ فٟ 

 .  أوزٛثش19لجً 
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 والمجانية السعر المخفضة المدرسية الوجبات من لالستفادة التسجيل طريقة

وً ِب ٠زٛخت ع١ٍه اٌم١بَ ثٗ ٘ٛ إسعبي طٍت ٚازذ ـمظ ٌىً أـشاد اٌعبئٍخ، . اٌشخبء لشاءح اٌزع١ٍّبد ٌّغبعذره ـٟ رعجئخ طٍت االعزفبدح ِٓ اٌٛخجبد اٌّذسع١خ اٌّخفضخ اٌغعش ٚاٌّدب١ٔخ

اٌشخبء لشاءح . ٠دت رعجئخ اٌطٍت ثبٌىبًِ العزّبد رمذ٠ُ اٌٛخجبد اٌّذسع١خ اٌّخفضخ اٌغعش ٚاٌّدب١ٔخ ألطفبٌه. ززٝ ٚإْ وبْ اٌطالة ٠ذسعْٛ ـٟ أوثش ِٓ ِذسعخ ـٟ ِذاسط ثٍِٛف١ٍذ ١ٍ٘ض

ٚـٟ زبي اٌشؼجخ ـٟ االعزفغبس عٓ أٞ شٟء، ٠ّىٕه اٌزٛاطً ِع لغُ اٌخذِبد اٌؽزائ١خ ـٟ ثٍِٛف١ٍذ . وً خطٛح ـٟ اٌزع١ٍّبد اٌّضٚدح ِّبثٍخ ٌىً خطٛح ـٟ اٌطٍت! اٌزع١ٍّبد ثبٌزشر١ت

. 5671-341-248:  أٚ االرظبي عٍٝ اٌشلُ اٌزب48302ٌٟ أذٚـش، ثٍِٛف١ٍذ ١ٍ٘ض، ١ِش١ؽبْ 4200: اٌعٕٛاْ. ١ٍ٘ض

  
 .اإلمكان قد الخط وضوح مراعاة مع الطلب تعبئة عند( رصاص قلم وليس )الحبر القلم استخدام يرجى

. 12سجم جًٛع أفشاد انعبئهخ ثًب فٙ رنك األطفبل انشضع، ٔصغبس انسٍ، ٔانطالة حزٗ صف : 1انخطٕح 

.   أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن طٍخ ث١ٕه ٚث١ُٕٙ ١ٌىٛٔٛا ِٓ أـشاد اٌعبئٍخال ٚشزشط. اروش عذد األطفبي اٌشضع، ٚطؽبس اٌغٓ، ٚاٌطالة ـٟ اٌعبئٍخ

:  ؟ عٕذ رعجئخ ٘زا اٌمغُ، اٌشخبء عدً وً أـشاد اٌعبئٍخ ُٚ٘يٍ ْى األشخبص انزٍٚ ًٚكٍ رسجٛهٓى

.  ، اٌز٠ٓ ٠غزف١ذْٚ ِٓ دخً األعشح18األطفبي ززٝ عٓ - 

. األطفبي رسذ سعب٠زه اٌخبطخ ٚـك سعب٠خ سع١ّخ أٚ أزذ األطفبي اٌّششد٠ٓ أٚ اٌّٙبخش٠ٓ أٚ اٌالخئ١ٓ- 

.  ثصشف انُظش عٍ انعًشاٌطالة اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ـٟ ِذساط ثٍِٛف١ٍذ ١ٍ٘ض - 

. اكزت اسى كم طفم. سجم اسى كم طفم (أ

عٕذ . اعزخذَ خظ ٚازذ ٌىزبثخ اعُ اٌطفً

وزبثخ األعّبء، اوزت زشؾ ٚازذ ـٟ وً 

رٛلؿ ـٟ زبي اوزٍّذ اٌّغبزخ . طٕذٚق

إرا وبْ عذد األطفبي أوجش . اٌّخظظخ ٌزٌه

ِٓ عذد اٌخطٛط اٌّزٛـشح، ٠ّىٕه إسـبق 

ٚسلخ إضبـ١خ ثىبـخ اٌّعٍِٛبد اٌّطٍٛثخ 

  .ٌألطفبي اٌؽ١ش ِغد١ٍٓ ـٟ اٌٛسلخ األٌٚٝ

ِذساط ثٍِٛف١ٍذ ْم انطبنت ٚذسس فٙ  (ة

ٌزسذد األطفبي " ال"أٚ " ٔعُ"اخزش  ١ٍ٘ض؟

إرا . اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ـٟ ِذساط ثٍِٛف١ٍذ ١ٍ٘ض

اخزشد ٔعُ، اوزت اٌّشزٍخ اٌذساع١خ ٌٍطبٌت 

 . ـٟ اٌعّٛد اٌّخظض عٍٝ ١ّ٠ٓ اٌظفسخ

ـٟ زبي رجٕٟ أزذ ْم رزجُٗ أ٘ أطفبل؟  (ج

ـٟ اٌظٕذٚق " طفً ِزجٕٝ"األطفبي، اخزش 

إرا وٕذ رمذَ . اٌّخظض ثدبٔت اعُ اٌطفً

طٍت ٌألطفبي اٌّزج١ٕٓ ـمظ، أزمً إٌٝ 

.  1 انخطٕح ثعذ االٔزٙبء ِٓ 4 انخطٕح

٠زُ زغبة األطفبي اٌّزج١ٕٓ اٌز٠ٓ ٠ع١شْٛ 

ِعه أـشاد ِٓ أـشاد اٌعبئٍخ ٠ٚدت وزبثخ 

ـٟ زبي اٌزغد١ً . أعّبئُٙ ـٟ اٌطٍت

ألطفبٌه ٚاألطفبي اٌّزج١ٕٓ ِعب، أزمً إٌٝ 

.  3اٌخطٛح 

 

ْم ْؤالء األطفبل يششدٍٚ أٔ يٓبجشٍٚ  (د

إرا ٠ٕطجك ٘زا اٌسبي عٍٝ أزذ أٔ الجئٍٛ؟ 

" ِششد، ِٙبخش، الخئ"األطفبي، اخزش 

ٚاطً رعجئخ وبـخ ثدبٔت اعُ اٌطفً ثُ 

 . اٌخطٛاد ـٟ اٌطٍت

 

 ؟ FDPIR، أٔ SNAP ،TANFْم ٚسزفٛذ أحذ أفشاد انعبئهخ حبنٛب فٙ ثشَبيج  : 2انخطٕح 

 : ٠غزف١ذ زب١ٌب ِٓ إزذٜ ثشاِح اٌّغبعذح اٌّذسخخ أدٔبٖ، ـبألطفبي ِؤٍْ٘ٛ ٌٍسظٛي عٍٝ ٚخجبد ِدب١ٔخ (ثّب ـ١ُٙ أٔذ أ٠ضب)إرا وبْ ازذ أـشاد اٌعبئٍخ 

 (SNAP). ثشٔبِح اٌّغبعذح اٌؽزائ١خ اٌزى١ٍّٟ- 

 ( TANF)اٌّسزبخخ  ٌألعش اٌّؤلزخ ثشٔبِح اٌّغبعذح- 

 ( FDPIR)إٌٙذ٠خ  اٌزدّعبد ـٟ اٌؽزاء رٛص٠ع ثشٔبِح- 

  :إرا ال ٚسزفٛذ أحذ أفشاد انعبئهخ يٍ إحذٖ ثشايج انًسبعذح انًذسجخ أعالِ (أ
 . 3 انخطٕح ـبسؼخ ٚأزمً إٌٝ 2 انخطٕحارشن - 

  :إرا كبٌ أحذ أفشاد انعبئهخ ٚسزفٛذ يٍ إحذٖ ثشايج انًسبعذح انًذسجخ أعالِ (ة
٠زع١ٓ ع١ٍه . FDPIR أٚ ،SNAP، TANFاوزت سلُ اٌسبٌخ زغت اٌجشٔبِح عٛاء وبْ - 



ـٟ زبي االعزفبدح ِٓ أوثش ِٓ ثشٔبِح ٚال رعشؾ سلُ اٌسبٌخ، رٛاطً . وزبثخ سلُ اٌسبٌخ ـمظ

 ١ِش١ؽبْ  ِع ٚال٠خ

 . 4 انخطٕحأزمً إٌٝ - 
 

 

 اإلثالغ عٍ دخم كم أفشاد انعبئهخ : 3انخطٕح 

  و١ؿ ٠ّىٕٕٟ اإلثالغ عٓ اٌذخً اٌشخظٟ؟ 

 . ، اٌّطجٛع عٍٝ ظٙش اٌطٍت ٌزسذ٠ذ دخً األعشح"يصبدس انذخم نألطفبل"ٚ " يصبدس انذخم نهكجبس"اعزخذَ اٌدذٚي اٌّعْٕٛ ثبعُ - 

 . ال رىزت اٌغٕزبد. ثم١ّخ اٌذٚالس األعشح دخً اوزت إخّبٌٟ. األسشح فقظ إجًبنٙ دخماروش - 

 . اٌضشائت اٌّغزٍُ لجً اإلخّبٌٟ اٌذخً ٘ٛ اٌذخً إخّبٌٟ  * 

رأوذ أْ رىزت إخّبٌٟ اٌذخً دْٚ أٞ خظِٛبد ِثً اٌضشائت أٚ اٌزب١ِٓ أٚ أٞ ِجٍػ ِخظَٛ ِٓ . ٠عزمذ إٌبط أْ إخّبٌٟ اٌذخً ٘ٛ اٌّجٍػ اٌّزجمٟ ثعذ خظُ اٌضشائت ٚدـع اٌزأ١ِٓ، اٌخ  * 

 . ل١ّخ إخّبٌٟ اٌذخً

ثدبٔت أٞ زمً ِٓ زمٛي اٌذخً، ـٙزا ٠عٕٟ أٔه رشٙذ " 0"ٚـٟ زبي وزجذ . ع١زُ زغبة زمٛي اٌذخً اٌفبسؼخ طفش. ـٟ أٞ زمً ـٟ زبي ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن أٞ دخً ٌإلثالغ عٕٗ" 0"اوزت - 

 . أْ إخّبٌٟ دخً األعشح ؼ١ش طس١ر، ع١زُ اٌزسمك ِٓ طٍجه ٚـٟ زبي اوزشؿ اٌّغؤٌْٚٛ. أٔٗ ال ٠ٛخذ أٞ دخً ٌإلثالغ عٕٗ (رسٍؿ)

 . زذد عذد اٌّشاد اٌزٟ ٠زُ اعزالَ ـ١ٙب ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذخً ثبعزخذاَ اٌظٕبد٠ك اٌّٛخٛدح عٍٝ ١ّ٠ٓ وً زمً- 

 دخم األطفبل . أ.3

ازغت ـمظ دخً األطفبي اٌّزج١ٕٓ ـٟ زبي اٌشؼجخ ـٟ ". دخً اٌطفً" ـٟ طٕذٚق 1اوزت إخّبٌٟ اٌذخً ٌد١ّع أطفبي األعشح اٌّزوٛس٠ٓ ـٟ اٌخطٛح . اكزت انذخم انز٘ ٚكزسجّ األطفبل (أ

 .اٌزغد١ً ٌُٙ ِع ثم١خ أـشاد اٌعبئٍخ

 

 . اٌعذ٠ذ ِٓ األعش ١ٌظ ٌذ٠ٙب أٞ دخً ِٓ ٘زا إٌٛع.  إٌٝ األطفبييجبششح؟ دخً اٌطفً ٘ٛ اٌّبي اٌّغزٍُ ِٓ خبسج األعشح، ٠ٚذـع يب ْٕ دخم انطفم

 دخم انجبنغٍٛ . ة.3

 يٍ ْى األشخبص انزٍٚ ُٚجغٙ رسجٛهٓى ُْب؟ 

ٚززٝ ٚإْ وبٔٛا ال  ززٝ ٚإْ ٌُ رىٓ ٕ٘بن أٞ طٍخ ث١ٕه ٚث١ُٕٙعٕذ رعجئخ ٘زا اٌمغُ، اٌشخبء وزبثخ خ١ّع أـشاد األعشح اٌجبٌؽ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ع١شْٛ ـٟ إٌّضي ٠ٚزمبعّْٛ اٌذخً ٚاٌّظشٚـبد، - 

 . ٠زٍمْٛ أٞ دخً شخظٟ

 : ال رىزت رزوش- 

 . األشخبص اٌز٠ٓ ٠ع١شْٛ ِعه ٚال ٠غزف١ذْٚ ِٓ دخً األعشح ٚال ٠غبّْ٘ٛ ـٟ دخً األعشح* 

 . 1 انخطٕحاألطفبي اٌشضع ٚاألطفبي ٚاٌطالة اٌّغدٍْٛ ـٟ * 

اوزت اعُ وً ـشد ِٓ . كزبثخ أسًبء أفشاد األسشح انجبنغٍٛ (ة

أعّبء أـشاد "أـشاد األعشح ـٟ اٌظٕبد٠ك اٌّعٕٛٔخ ثبعه 

ال رىزت أعّبء األشخبص ." (األٚي ٚاألخ١ش)األعشح اٌجبٌؽ١ٓ 

 إرا وبْ  اٌطفً اٌّزوٛس ـٟ .1 انخطٕحاٌّزوٛس٠ٓ ـٟ 

 . أ انقسى، 3 انخطٕح ٌذ٠ٗ دخً، ارجع اٌخطٛاد ـٟ 1 انخطٕح

 

 "اوزت خ١ّع دخً اٌعًّ ـٟ لغُ . كزبثخ أسثبح انعًم (د

ٚ٘ٛ اٌّبي اٌزٞ رسظً عٍٗ ِٓ اٌعًّ ـٟ ". اٌعًّ ِٓ أسثبذ

إرا وٕذ رذ٠ش عٍّه اٌخبص أٚ طبزت ِضسعخ، . ٚظبئؿ

 . ع١ٍه وزبثخ طبـٟ اٌذخً

 

؟ اوزت طبـٟ دخً رٌه يبرا نٕ كُذ أدٚش عًهٙ انخبص

 .انُفقخ / انطفم دعى / انعبيخ كزبثخ دخم انًسبعذاد (س

اوزت خ١ّع اٌذخً اٌزٞ ٠ٕطجك عٍٝ ٘زٖ اٌسبٌخ ـٟ زمً 

 ال رىزت اٌم١ّخ ."إٌفمخ / اٌطفً دعُ / اٌعبِخ اٌّغبعذاد"

إٌمذ٠خ اٌٛاسدح ألٞ ـٛائذ اٌّغبعذح اٌعبِخ اٌؽ١ش ِزوٛسح ـٟ 

إرا وبْ ِظذس اٌذخً ٘ٛ دعُ اٌطفً أٚ ٔفمزٗ، اوزت . اٌدذٚي

٠دت وزبثخ اٌذـعبد . ـمظ ل١ّخ اٌّجٍػ اٌّسذد ِٓ اٌّسىّخ



 إٌفمبد ِدّٛع طشذ طش٠ك عٓ ٘زا ٠ٚزُ زغبة رٌه. اٌعًّ

اإل٠شاداد أٚ  اٌدغ١ّخ إخّبٌٟ إ٠ظبالد ِٓ ٌعٍّه اٌزشؽ١ٍ١خ

. اإل٠ظبالد

 . ـٟ اٌمغُ اٌزبٌٟ" آخش"اٌؽ١ش سع١ّخ وذخً 

. األخشٖ اإلٚشاداد جًٛع / انزقبعذ / كزبثخ دخم انًعبشبد (ج

زمً "اوزت خ١ّع اٌذخً اٌزٞ ٠ٕطجك عٍٝ ٘زٖ اٌسبٌخ ـٟ 

 ."األخشٜ اإل٠شاداد خ١ّع / اٌزمبعذ / اٌّعبشبد

اوزت عذد أـشاد اٌعبئٍخ ـٟ زمً . كزبثخ عذد أفشاد انعبئهخ (ح

٠دت أْ ٠زطبثك اٌعذد ." (األطفبي ٚاٌىجبس)عذد أـشاد اٌعبئٍخ "

. 3 ٔانخطٕح 1 انخطٕحِع عذد أـشاد األعشح اٌّغد١ٍٓ ـٟ 

ٚـٟ زبي ٌُ ٠زُ رغد١ً أٞ ـشد ِٓ أـشاد األعشح، اٌشخبء 

ِٓ . اٌعٛدح إٌٝ األلغبَ اٌّخظظخ ٚإضبـخ ٘زٖ األعّبء

اٌُّٙ خذا أْ رزوش خ١ّع أـشاد األعشح ألْ عذد أـشاد األعشح 

٠ؤثش عٍٝ أ١ٍ٘زه ـٟ اٌسظٛي عٍٝ اٌٛخجبد اٌّذسع١خ 

 . اٌّخفضخ اٌغعش ٚاٌّدب١ٔخ

 . االجزًبعٙ انضًبٌ اكزت آخش أسثعخ أسقبو يٍ سقى (د

٠دت أْ ٠مَٛ سة األعشح أٚ أزذ اٌجبٌؽ١ٓ ثىزبثخ آخش أسثعخ 

. أسلبَ ِٓ سلُ اٌضّبْ االخزّبعٟ ـٟ اٌّىبْ اٌّخظض

٠ّىٓ االعزفبدح أ٠ضب ززٝ ٚإْ وبْ ٌذ٠ه سلُ ضّبْ 

ٚـٟ زبي ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن سلُ ضّبْ اخزّبعٟ ألٞ . اخزّبعٟ

ـشد ثبٌػ ـٟ األعشح، ارشن ٘زا اٌّىبْ ـبسؼب ٚزذد رٌه ـٟ 

زذد إرا ال ٠ٛخذ سلُ ضّبْ "اٌظٕذٚق اٌّعْٕٛ ثبعُ 

 ." اخزّبعٟ

 يعهٕيبد االرصبل ٔانزٕقٛع : 4انخطٕح 

لجً رعجئخ ٘زا اٌمغُ، اٌشخبء لشاءح . ٚثبٌزٛل١ع عٍٝ ٘زا اٌطٍت، ٠زعٙذ اٌشخض اٌّٛلع أْ وبـخ اٌج١بٔبد طس١سخ ٚوبٍِخ. ٠دت أْ ٠مَٛ ازذ أـشاد األعشح اٌجبٌؽ١ٓ ثبٌزٛل١ع عٍٝ خ١ّع اٌطٍجبد
 . اٌطٍت ِٓ اٌخٍفٟ اٌدضء ـٟ اٌّذ١ٔخ ٚاٌسمٛق ث١بْ اٌخظٛط١خ

اوزت اٌعٕٛاْ . اكزت يعهٕيبد االرصبل (أ

اٌسبٌٟ ـٟ اٌسمً اٌّخظض ٌزٌه ـٟ زبي 

ـٟ زبي عذَ ٚخٛد عٕٛاْ . رٛـش اٌّعٍِٛبد

دائُ، ٘زا ال ٠ؤً٘ أطفبٌه ٌالعزفبدح ِٓ 

. اٌٛخجبد اٌّذسع١خ اٌّخفضخ أٚ اٌّدب١ٔخ

٠غبعذ سلُ اٌٙبرؿ ٚاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

ـٟ اٌزٛاطً ِعه ٌالعزفغبس عٓ  (اخز١بسٞ)

 . ثعض األِٛس اٌخبطخ ثبٌطٍت

اوزت اعُ اٌشخض . اكزت االسى ٔانزٕقٛع (ة

اٌجبٌػ اٌّٛلع عٍٝ اٌطٍت ثبإلضبـخ إٌٝ رٛل١ع 

اٌشخض رارٗ ـٟ اٌظٕذٚق اٌّعْٕٛ ثبعُ 

 ." اٌزٛل١ع"

اوزت ربس٠خ ا١ٌَٛ ـٟ . اكزت ربسٚخ انٕٛو (ج

 . اٌظٕذٚق اٌّخظض
 (.اخزٛبس٘ )انعشقٛخ اكزت ْٕٚبد األطفبل (د

 عشق زٛي اٌّعٍِٛبد رجبدي ِٕه ٔطٍت

 عٍٝ ٠ؤثش ٚال اخز١بسٞ، اٌسمً ٘زا. األطفبي

 ـٟ االعزفبدح ِٓ اٌٛخجبد األطفبي أزم١خ

. اٌّخفضخ أٚ اٌّدب١ٔخ اٌّذسع١خ
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www.abcdefgh.eduقم بالتقدیم على  نموذج طلب عائلي للوجبات المدرسیة المجانیة والمخفضة السعر.۲۰۱۷ -۲۰۱٦
امأل طلب واحد لكل عائلة. یرجى استخدام قلم الحبر (ولیس قلم رصاص).

أخرى)الخطوة ۱ صفحة إرفاق یرجى إضافیة، ألسماء المساحة من مزید األمر تطلب (إذا عشر الثاني الصف في من فیھم بما وطالب وأطفال رضع ھم من العائلة أفراد جمیع اذكر
بال مأوى،طالب؟ المعلومات 

االسم األخیر للطفل االسم األول للطفل  النعم اإلداریة 
طفل  
متبنى

مھاجر،  
ھـــارب 

بق
نط
م ت
كلھ
ن 
ن ا
ق م
حق
ت

الصف
تعریف الفرد العائلي: "كل من یعیش 
معك ویشاركك الدخل والنفقات حتى

لو لم یكن ذات صلة بك".

الذین  ً الحضانة و أیضا في األطفال
یستوفون وصف ال مأوى لھم، 
مؤھلون ھم ھارب أو مھاجر

إقرأ  للحصول على وجبات مجانیة.
للوجبات  بالتقدیم لتتعلم كیف تقوم
المدرسیة المجانیة والمخفضة السعر

لمزید من المعلومات. 

الھندیة؟الخطوة ۲ المحمیات في الغذاء توزیع برنامج أو المؤقتة للمعونات المساعدة برنامج أو التكمیلیة للتغذیة المساعدة برنامج التالیة: المساعدة البرامج من أكثر أو واحد في حالیا یشارك أیضا) (أنت العائلة أفراد من فرد أي ھل

القضیة:رقم   )۳وة طخالل مكت(ال  ٤ةطولخالى إنتقل اثم ھنا لقضیة اقم ركتب أ > معنبواب جالان كإذا  .۳وة طخالى إلل قتان > البواب جالان كإذا 
راغ. فالذا ھيفدواحة یضقمرقط قفبتأك

۲)الخطوة ۳ (تخطى ھذ الخطوة إذا أجبت "بنعم "للخطوة قم بتقریر الدخل لجمیع أفراد األسرة
 مرة؟كم 

ایشھر في تین مر
ا لشھر

ل كرة م
عینسبو أ عيسبوأ طفلخل د أ. دخل الطفل


أحیانا األطفال في األسرة یكسبون دخل. یرجى تضمین إجمالي الدخل الذي یتم كسبھ من قبل جمیع أفراد األسرة المذكورین ھنا 

$.۱في الخطوة   

ب. جمیع أفراد األسرة البالغین (بما في ذلك أنت)
 (بما في ذلك أنت) حتى إذا كانوا ال یتلقون دخل. لكل فرد عائلي مذكور، إذا كان ال یتلقى دخل، قم بذكر إجمالي مبلغ الدخل (قبل الضرائب) لكل مصدر بالدوالر فقط (ولیس السنتات). إذا كانوا ال یتلقون دخل من أي مصدر، ۱اذكر جمیع أفراد األسرة غیر المذكورین في الخطوة  

' أو تركت أي حقول فارغة، فإنك تتعھد بأنھ لیس ھناك دخل لتقرره. ۰". إذا قمت بإدخال '۰أكتب "
كم مرة؟كم مرة؟ كم مرة؟ 

جمیع /عدلتقاا/تشالمعاا مدع / ةامعالدة اعسمال
یاشھر في تین مر

الشھر
ل كرة م
عینسبوأ عيسبو أ رىاألخل دخالادر صم

X X X X X 

شھریاأ سبوعي كل مرة
أسبوعین

في مرتین
الشھر

$ $ 

یاشھر في تین مر
لشھرا

ل كرة م
عینسبوأ عيسبوأ ل معالن ماح األرب

$ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

یوجد إذا كان الافحص  مجموع أفراد األسرة 

لنفقةا/لطفل ا أسماء أفراد العائلة البالغین (االسم األول واألخیر) 

سيساأر جبأملین للعا )SSN(ياعمتاالجان مضالم رقن مام أرقع برأرآخ

ھل أنت غیر متأكد من الدخل الذي 
ستقم بتضمینھ ھنا؟ 

في الرسوم اقلب الصفحة وانظر
البیانیة تحت عنوان "مصادر الدخل" 

لمزید من المعلومات. 

مخطط "مصادر دخل الطفل"
سیس اعدك بقسم دخل الطفل.

مخطط "مصادر دخل البالغین"
أفراد العائلة  سیساعدك بقسم جمیع

البالغین.. 

اعياجتم ضمانقم ر رآخغ البيلائعرد فلأو  (األطفال والكبار) 

معلومات االتصال توقیع الكبار الخطوة ٤
ُ عطیت بخصوص تلقي التمویل الفدرالي وكذلك أن مسؤولین المدرسة قد یوثقوا (یفحصوا) ھذ المعلومات. وأنا أدرك أنني إذا تعمدت تقدیم معلومات كاذبة، فان اطفالي ربما یفقدوا فوائد الوجبات وأني قد أكون"أشھد (أتعھد) بأن جمیع المعلومات في ھذا الطلب والتي ذكرت عن الدخل صحیحة. أنا أتفھم أن ھذه المعلومات أ

مالحق بموجب القوانین الفدرالیة والدولیة."

اري)ھاتف للوصول الیك والبرید اإللكتروني(اختیالالرمز البریدي  الحالة مدینة شقة #عنوان الشارع (إن وجد)  

اریخ الیومتتوقیع البالغ  بالحروف المفردة الموقع على النموذجاسم البالغ 

http:www.abcdefgh.edu


لالستخدام المدرسي فقطال تمأل 

مصادر الدخل تعلیمات

ھویات األطفال العرقیة والعنصریة اختیاري 

مثال (أمثلة)مصادر الدخل الطفل

- صدیق أو فرد مقرب من العائلة ینفق بانتظام على الطفل

- األرباح من العمل

- الضمان االجتماعي
- مدفوعات اإلعاقة  

- فوائد الباقین على قید الحیاة  

مصدر الدخل لألطفال

- دخل من شخص خارج العائلة

- الطفل الذي لدیھ وظیفة منتظمة بدوام كامل او دوام جزئي
 حیث یجني راتب أو أجرة

- طفل مصاب بالعمى أو معاق ویتلقى فوائد ضمان اجتماعي

- والد/ة معاق أو متقاعد أو متوفى وأطفالھم یتلقوا فوائد الضمان 
االجتماعي.  

- الطفل الذي یتلقى  دخل منتظم من صندوق التقاعد الخاص أو-  دخل من أي مصدر آخر
المعاش السنوي أو االئتمان 

المساعدة العامة / النفقة / دعم الطفلاألرباح من العمل

- الراتب واألجور والمكافآت النقدیة
- صافي الدخل من العمل الحر (مزرعة 

أو األعمال التجاریة)

إذا كنت في الجیش األمریكي:

- الراتب األساسي والعالوات النقدیة 
(ال تشمل أجور القتال أو الخدمات 

االجتماعیة واالسریة أو بدل سكن تم 
خصخصتھ)

- حصص خارج قاعدة اإلسكان 
والطعام والمالبس

مصدر الدخل للبالغین

إعانات البطالة -
- تعویضات العمال

(SSI) دخل الضمان التكمیلي -
- المساعدة النقدیة من الدولة أو الحكومة 

المحلیة
- مدفوعات النفقة

- مدفوعات دعم الطفل
- فوائد المحاربین القدامى

- تعویضات االضراب عن العمل

المعاشات / التقاعد / جمیع مصادر 
الدخل األخرى

الضمان االجتماعي (بما في ذلك  -
المعاش السنوي لعمال السكة الحدیدیة 

المتقاعدین والفوائد الطبیة والمدفوعات 
الشھریة للعاملین بمنجم الفحم)

- المعاشات الخاصة أو  تعویضات اإلعاقة
- دخل منتظم من اإلئتمانات أو العقارات

- المعاشات
-  دخل االستثمار
- الفائدة المكتسبة

- إیرادات اإلیجار
- دفعات نقدیة منتظمة من األسر 

الخارجیة

نحن مطالبون لسؤالك عن معلومات بشأن االنتماء العرقي ألطفالك. ھذه المعلومات مھمة وتساعد على التأكد من أننا نقوم بخدمة مجتمعنا بالكامل. الرد على ھذا القسم اختیاري وال یؤثر أھلیة أطفالك للوجبات المجانیة والمخفضة السعر.

سكان ھاواي األصلیین أو جزر المحیط الھادي                        أبیضالھنود الحمر أو سكان أالسكا األصلیین       العرق (اختر واحدة أو أكثر): آسیا                    أمریكي أسود أو إفریقي    
لیس اسباني أو لیس التینياسباني أو التیني                        االنتماء العرقي (اختر واحدة): 

ال  تعطیھا،  لم  إذا  ولكن  المعلومات  إعطاء  علیك  یجب  ال  الطلب.  ھذا  في  المعلومات  الغذاء  لبرنامج  الوطنیة  المدرسة  تتطلب 
یمكننا أن نصادق على حق طفلك في الوجبات المجانیة أو المخفضة السعر. یجب علیك تضمین األرقام األربعة األخیرة من رقم 
الضمان االجتماعي للفرد البالغ الذي وقع الطلب.  األرقام األربعة األخیرة من رقم الضمان االجتماعي غیر مطلوبة عندما تقدم 
بالنیابة عن طفل متبنى أو عندما تذكر رقم القضیة لبرنامج المساعدة للتغذیة التكمیلیة أو برنامج المساعدة للمعونات المؤقتة أو 
برنامج توزیع الغذاء في المحمیات الھندیة أو معرف آخر لبرنامج توزیع الغذاء في المحمیات الھندیة لطفلك أو عندما تشیر أن 
الفرد العائلي البالغ الذي وقع الطلب لیس لھ رقم ضمان اجتماعي. سوف نستخدم المعلومات الخاصة بك لتحدید ما إذا كان طفلك 
معلومات  نتشارك  قد  والغذاء.  الفطور  برامج  وتنفیذ  إلدارة  سنستخدمھا  وأیضا  السعر  المخفضة  أو  المجانیة  الوجبات  یستحق 
االستحقاق الخاصة بك مع التعلیم، والصحة، وبرامج التغذیة لمساعدتھم على تقییم أو تمویل أو تحدید الفوائد لبرامجھم ومدققي 

البرنامج. قوانین  انتھاكات  في  النظر  في  لمساعدتھم  للتنفیذ وذلك  قانونیین  البرنامج ومسؤولین  لمراجعة  حسابات 
الزراعة  وزارة  األمریكیة،  الزراعة  لوزارة  المدنیة  الحقوق  وسیاسات  ولوائح  و  الفدرالیة  المدنیة  الحقوق  قانون  بموجب 
العرق  اساس  على  التمییز  من  ممنوعة  برامجھا  تدیر  والتي  فیھا  المشاركة  ومؤسساتھا  وموظفیھا  ومكاتبھا  بوكاالتھا  االمریكیة 
أو اللون أو الجنس أو االصل القومي أو العقیدة الدینیة أو االعاقة أو العمر أو االعتقادات السیاسیة أو االنتقام ألجل نشاط حقوقي 

مدني مسبق في اي برنامج ممول أو متولى من قبل وزارة الزراعة االمریكیة.

ذوو االحتیاجات الخاصة الذین یتطلبون وسائل اتصال بدیلة لمعلومات البرنامج (على سبیل المثال بریل، حروف طباعة كبیرة، شریط 
صوتي، لغة اإلشارة االمریكیة الخ) ینبغي علیھم االتصال بالوكالة (دولیة أو محلیة) حیث قاموا بالتقدیم للمنافع.   یستطیع األفراد الذین 
یعانون من الصمم أو ضعاف السمع أو یعانون من إعاقات الكالم االتصال بوزارة الزراعة االمریكیة من خالل خدمة الترحیل االتحادیة 

على الرقم۸۳۳۹-٦۳۲-(۸۰۰). باإلضافة إلى ذلك، یجوز أن تقدم معلومات البرنامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة.
لتقدم شكوى للبرنامج عن التمییز، أمأل نموذج شكوى للبرنامج عن التمییز خاص بوزارة الزراعة االمریكیة (AD-3027) تجده 
اونالین على موقع http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html وبإمكانك أیضاً التقدیم ألي مكتب تابع 
لوزارة الزراعة االمریكیة أو اكتب رسالة معنونھ للوزارة شاملة كل المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، 

اتصل علىالرقم۹۹۹۲- ٦۳۲-(۸٦٦). قدم طلبك المكتمل او رسالتك لوزارة الزراعة االمریكیة من خالل:
وزارة الزراعة األمریكیة برید:  

مكتب األمین العام المساعد لشؤون حقوق المدنیة  
SW ،۱٤۰۰ شارع االستقالل  

 DC ۲۰۲٥۰-۹٤۱۰ ،واشنطن  
۷٤٤۲-٦۹۰ (۲۰۲). أو الفاكس: 

.program.intake@usda.gov :البرید اإللكتروني
ھذه المؤسسة ھي مزود الفرص المتكافئة.

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12

Household size

Eligibility:

Total Income

DateConfirming O�cial’s Signature DateVerifying O�cial’s Signature

Categorical Eligibility

DateDetermining O�cial’s Signature

Free Reduced Denied
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