JEFFERSON PARISH PU BLIC SCHOOL SYSTEM
HOW TO APPLY FOR FR EE AND REDUC ED
PRICE SCHOOL MEALS

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
كيفية التقديم للحصول على وجبات مدرسية
مجانية و مخفضة الثمن

الرجاء استخدام هذه اإلرشادات لمساعدتك على ملء طلب الحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة  .ما عليك سوى تقديم طلب واحد لكل أ سرة  ،حتى إذا كان أطفالك يحضروا
أكثر من مدر سة ر سمية فى جيفرسون باريش  .يجب تكملة الطلب تماما للمصادقة على ان أطفالك مؤهلين للوجبات الم درسية المجانية أو المخفضة .
يرجى اتباع هذه ال تعليمات في ال ترتيب ! كل خطوة من اإلرشادات هي نفس ال خطوات فى الطلب الخاص بك  .إذا في أي وقت كنت غير متأكد عن ما يجب القيام به بعد ذلك  ،يرجى االتصال :
 ( 844 ) 349-7687 / ( 405 ( 349-7687او mealapplications@jppss.k12.la.us.
يرجى استخدام قلم حبر ( ليس قلم رصاص ) عندما ملء الطلب و بذل قصارى جهدكم لطباعة الحروف ب وضوح .

الخطوة  : 1جميع أفراد األسرة الرضع و األطفال و الطالب وبما يصل إلى الصف . 11
أطلعنا كيف يعيش العديد من الرضع  ,األطفال  ،و طالب المدارس في م نزلك  .ال يكن ضروريا ان يجب أن يكونوا على صلة منك او أن يكونوا جزءا من عائلتك .
من الذي يجب أن أذكر هنا ؟
عند ملء هذا القسم  ،يرجى ان تشمل جميع األف راد الذين :
• سن األطفال  81أو تحت و تكون معتمدة على دخل األسرة .
• في رعايتك في إطار ترتيب تبنى  ،أو مؤهلة على انه بال مأوى  ,المهاجرين  ،أو شاب هارب .
• الطالب الذين يحضرون جيفرسون باريش المدارس العامة  ،بغض النظر عن العمر .
 ) Aقائمة بأ سم اء كل طفل  .لكل طفل  ،طباعة االسم األول  ،االسم األوسط المختصر و االسم األخير  .استخدام سطر واحد من الطلب لكل طفل  .إذا كان هناك عدد أكبر من األطفال أكثر م ن
ال خطوط على الطلب  ،إرفق قطعة ثانية من الورق مع جميع المعلومات ال الزمة ألى طفل إضافي .
 ) Bهل الطفل يكون طالب في جيفرسون باريش المدارس العامة ؟ ضع عالمة " نعم " أو " ال " تحت العمود بعنوان " الطالب " لتقول لنا اى األطفال الذين يحضرون جيفرسون باريش
المدارس العامة .
 ) Cهل لديك أى أطفال بالتبنى ؟ إن وجدت األطفال مدرجة بالتبنى  ،ضع عالمة على " طفل بالتبنى " فى المربع بجانب اسم الطفل  .يمكن لألطفال بالتبنى الذين يعيشون معك اعتبارهم أفرا د
من أسرتك ويجب أن يتم السرد على الطلب الخاص بك  .إذا كنت تقدم ل ألطفال بالتبنى  ،بعد االنتهاء من ال خطوة  ، 8انتقل إلى الخطوة  4من الطلب و هذه التعليمات .
 ) Dهل أى من األطفال يكونوا ال منزل لهم  ,مهاجرين  ،أو هاربين ؟ إذا كنت تعتقد أن أى طفل من المذكورين في هذا الجزء يلتقي هذا ال وصف ير جى وضع عالمة على " ال مأوى لهم ،
المهاجرين  ،هارب " فى المربع بجانب اسم الطفل واستكمال جميع مراحل الطلب .
الخطوة  : 2هل يكون اى فرد من االسرة حاليا ( بما فى ذلك انت ) مشترك فى واحد او اكثر من برامح المساعدة  ، FNAT ، PAN S :أو  TISDF؟
إذا كان أي شخص في منزلك يشارك في برامج المساعدة المدرجة أدناه  ،أطفالك يكونوا مؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية :
• برنامج المساعدة ال تغذية التكميلية () PAN S
• المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة () FN AT
• برنامج توزيع الغذاء في المحميات الهندية ( ) TISDF
 ) Aال يوجد اى فرد في منزلك يشارك في أي من البرامج المذكورة أعاله ال مدرج ة في القائمة :
• ضع ال دائرة على " ال " و انتقل إلى ال خطوة  3على هذه التعليمات و ال خطوة  3فى الطلب .
• اترك الخطوة  2فارغة .
 ) Bإذا كان هناك اى فر د في منزلك يشارك في أي من البرامج المذكورة أعاله ال مدرج ة في القائمة :
• ضع الدا ئرة على " نعم " و إكتب رقم الحالة الجل  ، FNAT ، PAN Sأو  . TISDFيجب عليك ذكر رقم حالة واحدة فقط  .إذا كنت مشترك فى واحد من هذه ال برامج
و ال تعرف رقم الحالة  ,إتصل بالم وظف المختص بالحالة  .انت يجب ان تقدم رقم الحالة إذا علمت على " نعم " .
• إنتقل الى الخطوة  . 4إمضاء الوالدين يكون مطلوب من أجل إكمال الطلب .

