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 :رعاية

 األوصياء/أولياء األمور

 :إكمال الطلب للمرة األولى

ستسرع خدمات التغذية المدرسية من اإلجراءات   .حتى تتم الموافقة على الطلب( الغداء/الفطور) يجب على الطالب دفع قيمة الوجبة.  شكًرا لك على إرسال الطلب
 1,55االبتدائي  - للفطورأسعار الوجبة : مالحظة)  .ستتولون مسؤولية دفع قيمة الوجبات خالل هذه الفترة.  أيام عمل بحد أقصى( 10)التي يفترض أن تأخذ عشرة 

 (دوالر 2,85دوالر، المتوسط والثانوي  2,70االبتدائي  - الغداءدوالر  1,65دوالر، المتوسط والثانوي 

 

لن يسمح لطالب . وجبات غداء 3وجبات فطور و 3سيسمح للطالب بالمدارس االبتدائية بتأجيل دفع قيمة : DeKalbبالدائرة التعليمية بمقاطعة  المؤجل الدفع سياسة
 .أو األطباق الفردية/المدارس المتوسطة والثانوية تأجيل دفع الوجبات و

 

 (:2019-2018) إذا كنتم قد مألتم طلبًا في العام الماضي

يرجى التقديم .  من المهم إرسال طلب هذا العام قبل تاريخ االنتهاء لتتجنب دفع قيمة الوجبات.  2019سبتمبر  13بتاريخ  2019-2018ستنتهي صالحية طلبك لعام 
 .لمعالجة طلبك( أيام عمل 10)قبل االنتهاء بوقت كاف 

 

يرجى زيارة موقع الويب على . 2019يوليو  1بعد  2020-2019ستتوفر طلبات الوجبات المجانية والمخفضة على الويب للعام الدراسي 
http://schoolcafe.com لملء الطلب. 

 

 .اإلخطار إلى أولياء األمور كما تم استالمهسيأخذ الطالب خطاب .  سيتم إرسال خطابات إخطار األهلية الخاصة بطلبات الوجبات إلى المدرسة للتوزيع

 

 .شكًرا لك لتعاونكم

 

 .يوضح هذا البيان كيفية استخدامنا للمعلومات المقدمة إلينا: بيان قانون الخصوصية

كن إذا لم تفعل فلن يمكننا الموافقة أنت لست ملزًما بتقديم المعلومات، ول. ببعض المعلومات في هذا الطلب" ريتشارد بي رسل"يطالب قانون الغداء المدرسي الوطني 
.  يجب عليك إدخال آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي لفرد األسرة المعيشية البالغ الموقع على الطلب.  على حصول طفلك على وجبات مجانية أو مخفضة

( SNAP)ن طفل مكفول أو إذا ذكرت رقم حالة برنامج الدعم الغذائي المكمل آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي غير مطلوب عندما تقدم الطلب بالنيابة ع
الخاصة بطفلك أو إذا  FDPIRأو غيرها من أرقام تعريف ( FDPIR)أو برنامج توزيع الغذاء للمحميات الهندية ( TANF)أو برنامج الدعم المؤقت لألسر المحتاجة 

سنستخدم معلوماتك لتحديد إذا كان طفلك مؤهالً للحصول على وجبات مجانية .  ذكرت أن فرد األسرة المعيشية البالغ الموقع على الطلب ال يمتلك رقم ضمان اجتماعي
مع برامج تعليمية وصحية وغذائية لمساعدتها على تقييم أو تمويل أو  قد نقوم بمشاركة معلومات األهلية الخاصة بك. أو مخفضة وإلدارة وتنفيذ وجبات الغداء والفطور

 .تحديد فوائد برامجها ومع المراجعين ألغراض مراجعة البرامج ومع مسؤولي إنفاذ القانون لمساعدتهم في البحث في مخالفات قواعد البرامج
 

، يحظر على وزارة الزراعة (USDA)ئح وسياسات الحقوق المدنية بوزارة الزراعية األمريكية وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوا :بيان بشأن عدم التمييز
للون أو األصل القومي أو الجنس األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها ومؤسساتها المشاِركة في برامج الوزارة أو التي تديرها ممارسة التمييز بناًء على العرق أو ا

 .  يكيةأو الثأر أو الرد االنتقامي بسبب نشاط سابق ذي صلة بالحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط منفذ أو ممول بواسطة وزارة الزراعة األمر أو اإلعاقة أو السن

 

ريط الصوتي، لغة اإلشارة مثل، برايل، األحرف الكبيرة، الش)ينبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يحتاجون إلى وسائل بديلة للتواصل بشأن معلومات البرنامج 
يمكن لألفراد المصابين بالصمم أو الذين يعانون من .  عندما يتقدمون بطلب اإلعانات( المحلية أو على مستوى الوالية)االتصال بالوكالة ( األمريكية، وما إلى ذلك

.  8339-877( 800)الل خدمة تسهيل التواصل الفيدرالية على صعوبة في السماع أو من لديهم إعاقات في الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خ
 .وباإلضافة إلى ما سبق، قد تتوفر معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية

 

: الموجود على اإلنترنت على( AD-3027)، نموذج شكوى تمييز ببرامج وزارة الزراعة األمريكيةلرفع شكوي تمييز بالبرنامج، قم بملء 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html  في أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية أو كتابة خطاب موجه لوزارة الزراعة

عبأ أو أرسل النموذج الم. 9992-632( 866)لطلب نسخة من نموذج الشكوى، اتصل على . األمريكية وتضمين الخطاب بكافة المعلومات المطلوبة في النموذج
 ,Independence Avenue 1400مكتب وزارة الزراعة األمريكية للسكرتير المساعد للحقوق المدنية : البريد(1: )الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية عبر

9410-SW Washington, D.C. 20250  ،(2 )أو البريد اإللكتروني   7442-690( 202: )الفاكس :program.intake@usda.gov 
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 :الوصي العزيز/ولي األمر

 
الثانوية والفطور مقابل /دوالر للمرحلة المتوسطة 2,85دوالر للمرحلة االبتدائية،  2,70يمكن للطالب شراء غداء مقابل . وجبات صحية لكل يوم دراسي DeKalb بمقاطعة التعليمية الدائرةتقدم . يحتاج األطفال إلى وجبات صحية تساعدهم على التعلم

الحزمة على تحتوي هذه . دوالر لوجبة الغداء 0,40دوالر لوجبة الفطور و 0,30السعر المخفض هو . قد يكون أطفالك مستحقين للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة. الثانوية/دوالر للمرحلة المتوسطة 1,65دوالر للمرحلة االبتدائية و 1,55
 .يوجد أدناه بعض األسئلة المتكررة مع اإلجابة عليها لمساعدتك في إجراءات التقديم. تطبيق للحصول على إعانات الوجبات المجانية أو المخفضة ومجموعة من التعليمات التفصيلية

 من بإمكانه الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة؟ .1

 .الحصول على وجبات مجانية TANFأو  FDPIRأو  SNAPعانات من برامج يستحق جميع األطفال باألسر التي تتلقى إ •

 .يستحق األطفال المكفولون تحت المسؤولية القانونية لوكاالت كفالة األطفال أو المحاكم الحصول على وجبات مجانية •

 .التابع لمدارسهم الحصول على وجبات مجانية Head Startيستحق األطفال المشاركون في برنامج  •

 .يستحق األطفال الذي يدخلون ضمن تعريف المشردين أو الهاربين أو النازحين الحصول على وجبات مجانية •

لك استحقاق الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة إذا كان دخلك األسري داخل حدود هذا يمكن ألطفا. يمكن أن يحصل األطفال على وجبات مجانية أو مخفضة إذا كان دخلك األسري في حدود التوجيهات الفيدرالية ألهلية الدخل •
 .المخطط أو أقل منه

 2018يونيو  30-2017يوليو  1-توجيهات استحقاق الوجبات المخفضة حسب الدخل

 أسبوعيًا كل أسبوعين مرتان شهريًا شهريًا سنويًا عدد أفراد األسرة

 445 889 963 1926 دوالر 23107 1

2 31284 2607 1304 1204 602 

3 39461 3289 1645 1518 759 

4 47638 3970 1985 1833 917 

5 55815 4652 2326 2147 1074 

6 63992 5333 2667 2462 1231 

7 72169 6015 3008 2776 1388 

8 80346 6696 3348 3091 1546 

 :تضاف لكل فرد أسرة إضافي

 +8177 +682 +341 +315 +158 

موسميًا؟ هل يوجد أي  هل يفتقر أفراد أسرتك إلى عنوان إقامة ثابت؟ هل تقيمون سويًا في ملجأ أو فندق أو ترتيب سكني مؤقت آخر؟ هل تغير أسرتك مكان اإلقامة كيف أعلم إذا كان أطفالي يصنفون كمشردين أو نازحين أو هاربين؟ .2
على  Sonja Toblerاألوصاف ولم يتم إخبارك بأن أطفالك سيحصلون على وجبات مجانية، يرجى االتصال على أطفال يعيشون معك اختاروا ترك أهلهم أو أسرتهم السابقة؟ إذا كنت تعتقد أن األطفال في أسرتك المعيشية يستوفون هذه 

 sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.orgأو المراسلة عبر البريد اإللكتروني 678-676-2017

يرجى . ال يمكننا الموافقة على الطلبات غير المكتملة، لذا تأكد من ملء جميع المعلومات المطلوبة .انية والمخفضة لجميع الطالب في أسرتك المعيشيةاستخدم طلبًا واحًدا للوجبات المدرسية المج .ال هل أحتاج ألن أقوم بمأل طلب لكل طفل؟ .3
 .طفل أصغر مدرسة إلى المدرسية التغذية مدير: إرجاع الطلب المملوء إلى

يرجى قراءة الخطاب الذي   .هذا يشير إلى أنك معتمد من قبل الوالية للعام الدراسي الجديد ،ال مجانية؟ هذا العام الدراسي يذكر أنه تم الموافقة بالفعل على حصول أطفالي على وجباتهل ينبغي أن أقوم بملء الطلب إذا تلقيت خطابًا في  .4
 .اتصل بمدير التغذية المدرسية بمدرسة طفلك إذا كان لديك أي أسئلة. إضافة اسمه وإرجاع الخطاب إلى مدرسة أصغر طفلإذا لم يوجد أحد أطفال أسرتك في إخطار األهلية، يرجى  .بعناية واتباع التعليمات تستلمه

يحتوي الطلب على اإلنترنت على نفس المتطلبات  .طفلك بمدرسة المدرسية التغذية مدير يمكنك الحصول على طلب ورقي من. نوصيك بإكمال الطلب على اإلنترنت بدالً من الطلب الورقي .نعمهل يمكنني تقديم الطلب على اإلنترنت؟  .5
 1777-676-678على  Tansheila Harrisاتصل على . لبدء إجراءات تقديم الطلب على اإلنترنت أو لمعرفة المزيد حوله https://schoolcafe.comيرجى زيارة . وسيُطلب منك نفس المعلومات المطلوبة في الطلب الورقي

  .إذا كان لديك أي استفسارات بشأن الطلب على اإلنترنت أو الطلب الورقي  tansheila_harris@dekalbschoolsga.orgأو المراسلة على البريد اإللكتروني 

إذا لم .  2019سبتمبر  13آخر موعد إلرسال الطلبات الجديدة . يوًما 30توجد فترة سماح لطلب العام السابق لمدة . يجب إرسال طلب جديد لكل عام .نعمهل يجب علي ملء طلب جديد؟ . تمت الموافقة على طلب طفلي في العام الماضي .6
 .لسعر الكامل للوجبةترسل طلبًا جديًدا معتمًدا من مسؤول المدرسة أو إذا لم يتم إعالمك بأن طفلك مؤهالً للحصول على وجبات مجانية، فستتم محاسبة طفلك با

 .يرجى إرسال الطلب مكتمالً .  أن يستحقوا الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة WICيمكن ألطفال األسر المشتركة في برنامج  يمكن ألطفالي الحصول على وجبات مجانية؟ هل .WIC ى مساعدات برنامجأحصل عل .7

 .قد يطلب منك أيًضا إرسال دليل مكتوب بدخل األسرة الذي أبلغت به .نعمهل سيتم التحقق من المعلومات التي أقدمها؟  .8

وصياء الذين يصبحون عاطلين مستحقين للوجبات المجانية أو المخفضة إذا على سبيل المثال، قد يصبح أطفال أولياء األمور أو األ  .يمكنك التقديم في أي وقت خالل العام الدراسي نعم،إذا لم أكن مؤهالً اآلن، هل يمكن التقديم الحقًا؟  .9
 .انخفض دخل األسرة عن حد الدخل

 :أو مراسلة (1786-676-678)يمكنك أيًضا طلب عقد جلسة عن طريق االتصال على   ماذا لو لم أتفق مع قرار المدرسة بشأن طلبي؟ .10
Dr. Connie R. Walker, Executive Director, DeKalb School Nutrition Services, 1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, Ga. 30083 

 .الحصول على وجبات مجانية أو مخفضةال يلزم أن تكون أنت أو أطفالك أو أفراد أسرتك مواطنين أمريكيين لتقديم طلب  .نعمتقديم الطلب إذا كان أحد أفراد أسرتي ليس مواطنًا أمريكيًا؟  يمكنني هل .11

دوالر فقط، اكتب أنك حققت دخل  900دوالر، ولكنك فقدت بعض العمل الشهر الماضي ولم تحصل إال على  1000على سبيل المثال، إذا كان دخلك الشهري . قم بإدراج المبلغ الذي تتلقاه عادةً  ماذا لو لم يكن دخلي ثابتًا على الدوام؟ .12
 .إذا فقدت وظيفة أو قلت ساعات عملك أو قل أجرك، استخدم دخلك الحالي.  إذا كنت تحصل على مقابل ساعات إضافية، قم بتضمينها ولكن ال تدخلها إذا كنت تعمل ساعات إضافية في بعض األحيان فقط.  يًادوالر شهر 1000

في  0متى ما حدث هذا، يرجى كتابة . رة ال يتلقون بعض أنواع الدخل التي طلبنا منك اإلبالغ عنها في الطلب أو قد يكونون ال يتلقون أي دخل على اإلطالققد يكون أفراد األس ماذا لو لم يكن لدى بعض أفراد األسرة أي دخل لإلبالغ عنه؟ .13
 .أنك قصدت ذلك يرجى الحذر عند ترك حقول الدخل فارغة، فسنفترض. ولكن إذا تم ترك أي حقل من حقول الدخل فارًغا، فسيعتبر صفر أيًضا. الحقل

إذا حصلت على أي بدالت بقيمة نقدية مقابل السكن خارج القاعدة أو الطعام أو الملبس، فيجب تضمينها . يجب اإلبالغ عن راتبك األساسي والمكافآت النقدية باعتبارها دخالً  هل نقوم باإلبالغ عن الدخل بطريقة مختلفة؟. نحن نعمل بالجيش .14
 .يتم أيًضا استثناء أي عالوة مخاطرة إضافية ناتجة عن الخدمة من الدخل. إذا كان سكنك جزًءا من مبادرة خصخصة المساكن العسكرية، فال تقم بإدراج بدل السكن في الدخلولكن . أيًضا في الدخل

 .اتصل بمدير التغذية المدرسية بمدرسة طفلك للحصول على طلب ثان. وقم بإرفاقها بطلبك المكتمل( فقط)أكمل الخطوة الثالثة  ماذا لو لم توجد مساحة كافية في التطبيق ألسرتي؟ .15

 . 4746-423-877-1أو غيرها من إعانات الدعم، يرجى االتصال بمكتب الدعم المحلي أو االتصال على SNAPلمعرفة كيفية التقديم لطلب إعانات برنامج  هل هناك برامج أخرى يمكن التقدم إليها؟. أسرتي في حاجة لمزيد مساعدة .16

قد تستغرق الموافقة على . ، فيجب على ولي األمر إرسال الطلبCEP إذا انتقل الطالب إلى مدرسة غير تابعة لبند؟ CEP ثم انتقل إلى مدرسة غير تابعة لبند (CEP) ماذا لو كان طفلي ملتحقًا بمدرسة تابعة لبند استحقاق المجتمع .17
. أيام، سيتحول الطالب إلى وضع الدفع 10 وبعد مضي فترة. أيام لتناول الوجبات بدون تكلفة 10 فترة سماح لمدة CEP إلى مدرسة غير تابعة لبند CEP المنتقلين من مدرسة تابعة لبندسيمنح الطالب . أيام بحد أقصى 10الطلبات 

 .ولي األمر مسؤول عن كل تكاليف الوجبات التي قد يتم تكبدها بعد فترة السماح وقبل معالجة الطلب

 
 tansheila_harris@dekalbschoolsga.org عبر البريد اإللكتروني أو 1777-676-678 ،2 مشرفة الوجبات المجانية والمخفضة، Tansheila Harrisإذا كان لديك استفسارات أخرى أو قد تحتاج إلى المساعدة، اتصل على 

 
 مع خالص التقدير،

 
 
 DeKalb التنفيذي لخدمات التغذية المدرسية بدائرةالرئيس ، Connie R. Walker .د
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 كيف تقدم طلب الحصول على الوجبات المدرسية المجانية والمخفضة

 

 .DeKalb بمقاطعة التعليمية الدائرةكل أسرة معيشية، حتى لو كان أطفالك ملتحقين بأكثر من مدرسة في يرجى اتباع هذه اإلرشادات للمساعدة في ملء طلب الحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة. ستحتاج فقط إلى إرسال طلب واحد ل
موجودة في طلبك. إذا كنت غير متأكد في أي وقت من الخطوة للحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة. يرجى اتباع هذه اإلرشادات بالترتيب! تتطابق كل خطوة في اإلرشادات مع الخطوات اليجب ملء الطلب بالكامل العتماد أطفالك 

 .Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org اإللكتروني البريد على أو 678-676-1777 على والمخفضة المجانية الوجبات مشرفة، Tansheila Harrisبـ التالية، يرجى االتصال 
 

 يرجى استخدام قلم حبر )وليس قلم رصاص( عند ملء الطلب والكتابة بخط واضح قدر المستطاع.
 

 .DeKalb التعليمية بمقاطعةالخطوة األولى: إدراج جميع أطفال األسرة المعيشية المسجلين في الدائرة 

 
تحتوي تك المعيشية. إذا كان يوجد أطفال موجودون أكثر عدًدا من األسطر المتوفرة في الطلب، أرفق ورقة ثانية أخبرنا بعدد األطفال المسجلين بالمدرسة الذين يعيشون ضمن أسرتك المعيشية. ال يلزم أن تربطك بهم صلة قرابة لكي يكونوا جزًءا من أسر

 على جميع المعلومات المطلوبة لألطفال اإلضافيين.
 

 عند ملء هذا القسم، يرجى إدخال جميع أفراد أسرتك المعيشية وهم: من ينبغي أن أدرجه هنا؟

 عاًما أو أقل والمدعومين من خالل الدخل األسري. 18األطفال بسن  •

 .Head Startمن تكفلهم تحت ترتيب كفالة أو يستحقون وصف المشرد أو النازح أو الهرب أو التابع لبرنامج  •
 

A) .ن يوجد أطفال موجودون أكثر عدًدا من األسطر المتوفرة في جد مساحة. إذا كااكتب كل اسم طفل بخط واضح. استخدم سطًرا واحًدا بالطلب لكل طفل. عند كتابة األسماء، اكتب حرفًا واحًدا في كل مربع. توقف إذا لم تو أدخل اسم كل طفل
 الطلب، أرفق ورقة ثانية تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة لألطفال اإلضافيين.

 
B) يمكن فبعد االنتهاء من الخطوة األولى، انتقل إلى الخطوة الرابعة. إذا كان أي أطفال مدرجين ضمن أطفال الكفالة، ضع عالمة على مربع "طفل كفالة" إلى جوار اسم الطفل.  إذا كنت تقدم ألطفال كفالة فقط،  هل لديك أطفال تحت كفالتك؟

 إذا كنت تقدم أطفال كفالة وأطفال غير كفالة، انتقل إلى الخطوة الثالثة. يشية وينبغي إدراجهم في طلبك.ألطفال الكفالة الذي يعيشون معك أن يتم احتسابهم ضمن أفراد أسرتك المع
 

C) هل يوجد أي أطفال مشردين أو نازحين أو هاربين أو تابعين لبرنامج Head Start المربع ذي الصلة المجاور السم الطفل وأكمل جميع إذا كنت تعتقد أن أي طفل مدرج في هذا القسم يندرج تحت هذا الوصف، فضع عالمة على ؟
 خطوات الطلب.

 

 الخطوة الثانية: هل يوجد أحد أفراد أسرتك المعيشية )بما فيهم أنت( مشترك في الوقت الحالي بخيار أو أكثر من الخيارات التالية:

 (TANFالمؤقت لألسر المحتاجة )، أو برنامج الدعم (SNAP) برامج الدعم: برنامج الدعم الغذائي المكمل

 ؟(FDPIR)أو برنامج توزيع الغذاء على المحميات الهندية 

 
A) دات والخطوة الثالثة بطلبك.إذا لم يوجد أحد في أسرتك المعيشية مشترًكا في أي من البرامج المدرجة أعاله: ضع دائرة حول "ال" وانتقل إلى الخطوة الثالثة باإلرشا 

 
B)  تحتاج إلى كتابة رقم حالة واحد فقط. إذا كنت مشترًكا في إحدى هذه البرامج وال تعلم رقم الحالة الخاص بك،في أسرتك المعيشية مشترًكا في أي من البرامج المدرجة أعاله: ضع دائرة حول "نعم" واكتب رقم الحالةإذا كان يوجد أحد . 

 ". التخطي إلى الخطوة الرابعة.كتابة رقم حالة في طلبك إذا قمت بوضع دائرة حول "نعميجب  بمدير الحالة المحلي الخاص بك. أو DFAC مكتببـ  اتصل
 

 الخطوة الثالثة: أبلغ بدخل جميع أفراد أسرتك المعيشية.

 
A) الذي يحصل عليه جميع الطالب المدرجين في الخطوة األولى. اإلجمالي الطالب دخل أدرج 
B) الذين يعيشون معك ويتشاركون الدخل والنفقات، حتى لو لم تربطهم صلة قرابة وحتى إذا لم يكونوا يحصلون على دخلهم الشخصي.األول(  الجزء في المدرجين والطالب نفسك فيهم )بما المعيشية األسرة أفراد جميع أدرج 

 األشخاص الذين يعيشون معك ولكن غير مدعومين بدخل أسرتك المعيشية وال يساهمون بدخل ألسرتك المعيشية. تدخل ال •
 

C) أو تركت حقول الدخل فارغة، 0". إذا كتبت "0اكتب "من أي مصدر، لكل فرد باألسرة المعيشية مع ذكر كل مصدر. أبلغ بجميع الدخول بأرقام دوالر صحيحة. ال تدخل السنتات. إذا لم يكونوا يحصلون على دخل  اإلجمالي بالدخل أبلغ "
 فأنت تعتمد "تعد" بأنه ال يوجد دخل لإلبالغ. حدد عدد مرات الحصول على كل نوع من الدخل باستخدام المربعات إلى يمين كل حقل.

حصول عليه قبل الضرائب، حيث يعتقد الكثير من الناس أن الدخل هو المبلغ الذي "يأخذونه للمنزل" وليس المبلغ "اإلجمالي". تأكد الدخل اإلجمالي هو إجمالي الدخل الذي يتم ال أبلغ بجميع المبالغ في صورة الدخل اإلجمالي فقط. •
 من أن الدخل الذي تبلغ به في هذا الطلب لم يتم االقتطاع منه لدفع ضرائب أو أقساط تأمين أو ألي مبالغ أخرى مأخوذة من رابتك.

 أبلغ بالدخل من ذلك العمل كمبلغ صافي. ويتم حساب هذا بطرح نفقات التشغيل اإلجمالية ألعمالك من إجمالي المقبوضات أو اإليرادات. صاحب عمل حر؟ماذا لو كنت  •
 

D) .المعيشية )األطفال والبالغين(". يجب أن يكون هذا العدد مساويًا لعدد أفراد األسرة المعيشية المدرجة في  أدخل إجمالي عدد أفراد األسرة المعيشية في الحقل "العدد اإلجمالي ألفراد األسرة أبلغ بالعدد اإلجمالي ألفراد أسرتك المعيشية
ر عدد أفراد أسرتك المعيشية على استحقاقك للحصول على الوجبات أفراد األسرة المعيشية، حيث يؤث الخطوة الثالثة. إذا كان هناك أي أفراد بأسرتك المعيشية لم تقم بإدراجهم في الطلب، ارجع وقم بإضافتهم. من المهم للغاية إدراج جميع

 المجانية والمخفضة.
 

E) .في المساحة المتوفرة. أنت  يجب على مكتسب األجر الرئيسي لألسرة المعيشية أو فرد بالغ آخر باألسرة إدخال آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص به أدخل آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك
اترك المساحة فارغة وضع عالمة على المربع جهة اليمين بعنوان "تحقق في حالة عدم وجود رقم  مستحق لطلب اإلعانات حتى لو لم تكن مالًكا لرقم ضمان اجتماعي. إذا لم يوجد أفراد بالغين باألسرة المعيشية لديهم رقم ضمان اجتماعي،

 الضمان االجتماعي".
 

 الخطوة الرابعة: بيانات االتصال وتوقيع شخص بالغ

 
والحقوق المدنية المذكورة أسفل قبل إكمال هذا القسم، يرجى التأكد أيًضا من أنك قرأت بيانات الخصوصية توقيعك يؤكد بأنه تم اإلبالغ عن جميع المعلومات بصدق وبشكل كامل.  يجب تقديم كافة الطلبات بواسطة فرد بالغ من أفراد األسرة المعيشية.

 هذه اإلرشادات.
 

A) .أو  مستحقين للوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة. مشاركة رقم الهاتف اكتب عنوانك الحالي في الحقول الموجودة إذا كانت هذه البيانات متاحة. إذا لم يوجد عنوان ثابت، فإن هذا لن يؤدي إلى جعل أطفالك غير أدخل بيانات االتصال
 عنوان البريد اإللكتروني أو كليهما اختياري، لكنه يساعدنا على الوصول إليك بسرعة إذا احتجنا لالتصال بك.

 
B) .اكتب اسم الشخص البالغ الذي ملء الطلب. وقع اسمك في مربع التوقيع. اكتب اسمك ووقع 

 
C) في المساحة المتوفرة. اكتب تاريخ اليوم في المربع. .اكتب تاريخ اليوم 

 
D) مدرسية مجانية أو مخفضة.أسفل الطلب، نطالبك بمشاركة المعلومات حول عرقية وإثنية أطفالك. هذا الحقل اختياري وال يؤثر على استحقاق أطفالك للحصول على وجبات  )اختياري(. أدخل هويات األطفال العرقية واإلثنية 

 
 

 استخدامنا للمعلومات المقدمة إلينا.بيان قانون الخصوصية: يوضح هذا البيان كيفية 
م تفعل فلن يمكننا الموافقة على حصول طفلك على وجبات مجانية أو مخفضة.  يجب عليك إدخال آخر أربعة أرقايطالب قانون الغداء المدرسي الوطني "ريتشارد بي رسل" ببعض المعلومات في هذا الطلب. أنت لست ملزًما بتقديم المعلومات، ولكن إذا لم 
( أو برنامج SNAPا تقدم الطلب بالنيابة عن طفل مكفول أو إذا ذكرت رقم حالة برنامج الدعم الغذائي المكمل )من رقم الضمان االجتماعي لفرد األسرة المعيشية البالغ الموقع على الطلب.  آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي غير مطلوب عندم

الخاصة بطفلك أو إذا ذكرت أن فرد األسرة المعيشية البالغ الموقع على الطلب ال يمتلك رقم ضمان اجتماعي.  سنستخدم  FDPIR( أو غيرها من أرقام تعريف FDPIR( أو برنامج توزيع الغذاء للمحميات الهندية )TANF)الدعم المؤقت لألسر المحتاجة 
على تقييم أو تمويل أو تحديد فوائد  مخفضة وإلدارة وتنفيذ وجبات الغداء والفطور. قد نقوم بمشاركة معلومات األهلية الخاصة بك مع برامج تعليمية وصحية وغذائية لمساعدتهامعلوماتك لتحديد إذا كان طفلك مؤهالً للحصول على وجبات مجانية أو 

 ات قواعد البرامج.برامجها ومع المراجعين ألغراض مراجعة البرامج ومع مسؤولي إنفاذ القانون لمساعدتهم في البحث في مخالف
 

تديرها ، يحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها ومؤسساتها المشاِركة في برامج الوزارة أو التي (USDA) وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية بوزارة الزراعية األمريكية بيان عدم التمييز:
 ذي صلة بالحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط منفذ أو ممول بواسطة وزارة الزراعة األمريكية. ممارسة التمييز بناًء على العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الثأر أو الرد االنتقامي بسبب نشاط سابق

 
ا إلى ذلك( االتصال بالوكالة )المحلية أو على مستوى الوالية( عندما يتقدمون ي يحتاجون إلى وسائل بديلة للتواصل بشأن معلومات البرنامج )مثل، برايل، األحرف الكبيرة، الشريط الصوتي، لغة اإلشارة األمريكية، ومينبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذ

.  وباإلضافة إلى ما سبق، (800)-877-8339 ون من صعوبة في السماع أو من لديهم إعاقات في الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل خدمة تسهيل التواصل الفيدرالية علىبطلب اإلعانات.  يمكن لألفراد المصابين بالصمم أو الذين يعان
 قد تتوفر معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية.

 
في أي مكتب تابع لوزارة الزراعة  http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html( الموجود على اإلنترنت على: AD-3027، )نموذج شكوى تمييز ببرامج وزارة الزراعة األمريكيةلرفع شكوي تمييز بالبرنامج، قم بملء 

. أرسل النموذج المعبأ أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية عبر: (866)-632-9992 علىلشكوى، اتصل األمريكية أو كتابة خطاب موجه لوزارة الزراعة األمريكية وتضمين الخطاب بكافة المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج ا
 (202)-690-7442 ( الفاكس:2; )U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410البريد:  (1)

 .program.intake@usda.govالبريد اإللكتروني:  (3) أو
 3 هذه المؤسسة تقدم الفرص وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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