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يوليو 2017
الوالدين األعزاء :
نيابة عن موظفين قسم الخدمات الغذائية من  ، JPPSSنحن نرحب بعودة أطفالك إلى المدرسة ! المعلومات الهامة التى تتعلق بخدمات الوجبة المقدمة من قبل ادارتنا
هى تكون مدرجة ادىاه باإلضافة إلى طعام وجبة الغذاء  ،جميع كافتيريات  JPPSSتقدم برامج اإلفطار التي تتوفر يوميا  .اإلفطار هو الوجبة الهامة بالنسبة لنا جميعا
بحيث أجسادنا و عقولنا تحصل على " انطالقة " بعد النوم  .الطفل الذي يتغذى جيدا سوف يعطى أداء أفضل في المدرسة  .اسمحوا لنا أن نساهم في النجاح األكاديمي
للطالب الخاص بك من خالل المشاركة في برامجنا !

هل كنت تعلم ؟
•
•
•

خيارات الوجبة الغذائية سوف تكون متاحة في جميع مدارس  JPPSSفي خريف هذا العام .
إدارة  JPPSSللخدمات الغذائية لديها شعار جديد  .كان يسمى سابقا " إختيارات كافيه "  ،و نحن اآلن نعرف باسم " الكافيتيريا " .
باإلضافة إلى تقديم أشياء ذات جودة عالية للمدارس  ،تشتري كافيتيريات  JPPSSو تخدم ماركات تجارية معروفة بما في ذلك الند اوو ليكس  ,هاينز ,
إداهوان  ,تايسون  ,جيني-اوو  ,أورى-إيدا  ,بيلسبوري  ,جينيرال ميلز  ,مالت-اوو-مييل  ,تروو مو  ,كيلوج فريتو الي  ,دول  ,و الذهب األحمر .
) Land O’ Lakes , Heinz , Idahoan , Tyson , Jennie-O , Ore-Ida , Pillsbury , General Mills , Malt-O-Meal , True Moo ,
Kellogg’s , Frito Lay , Dole , and Red Gold ( .

إجراءات طلب وجبة غذائية مجانية  /مخفضة األسعار
•

•

قد يتأهل أطفالك في الحصول على وجبات مجانية أو بسعر مخفض  .أولياء األمور أصبحت اآلن قادرة على تقديم طلبات وجبة مجانية و مخفضة عن
طريق االنترنيت ! إذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر مع امكانية الوصول إلى اإلنترنت في المنزل  ،المكتبة المحلية لديها أجهزة الكمبيوتر التي تمكنك من
استخدامها  .قد تكون أجهزة الكمبيوتر أيضا متوفرة في مدرسة طفلك  .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن ملء الطلب على االنترنت في مكتب الخدمات الغذائية
في  4600شارع النهر  ،ماريرو  ،لويزيانا  ,بين الساعة  07:00صباحا حتى  12:00ظهرا  .و من  1:00ظهرا حتي  02:30ظهرا  .فكلما أسرع
الطالب فى التقديم  ,يبدا الطالب فى الحصول على المزايا فى اقرب وقت  .لكى تبدأ  ,إذهب الى موقعنا االمن  . www.jpschools.gro :المزايا
فى موقعنا االلكترونى تتضمن  :عدم فقدان الطلب  ,ال تتساءل عن ما يحدث للطلب الذي يحتوي على معلومات خاصة  ،الحصول على فوائد أسرع ,
تلقي رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني و الحصول على المزايا فى أسرع وقت .
تعليمات تقديم طلبات وجبة مجانية و مخفضة يمكن ان تكون ملحقة فى هذه الرسالة  .قد يتم إرجاع النموذج لمدير كافتيريا طفلك  ،أو عن طريق البريد أو
شخصيا لجيفرسون باريش المدارس العامة  ،إدارة الخدمات الغذائية  4600 ،شارع النهر  ،ماريرو  ،لويزيانا  .اإلدارة لديها  10أيام عمل من تاريخ
االستالم في مكتبنا لمعالجة الطلب  .قد يتم إرجاع الطلبات غير المستوفاة إلى المدرسة ليتم إرسالها إليك الستكمالها  .و هذا تأخير لإلجراءات  ،لذا يرجى
التأكد من ملء الطلب تماما و بشكل صحيح  .أيضا  ،يرجى إدراج رقم الهاتف الحالي حتى نتمكن من االتصال بك فى أي أسئلة  .الطلبات التى يتم إعادتها
إلى المدرسة تراجع من قبل كثير من الناس  ،و ربما تستغرق وقتا أطول لتتم معالجتها  .أسرع طريقة لجعل الطلب الورقى جاهزا هي إحضاره إلى مكتب
خدمات الغذائية  .تتوفر في مكاتب المدرسة  JPPSSطلبات مطبوعة باللغة االسبانية  .إذا كنت قد قدمت طلبا و لم تتلقى رسالة تفيد بأهلية طفلك من
التاريخ النهائى للتقديم الموضح في قسم المدفوعات ادناه  ،فمن مسؤوليتكم االتصال بمكتب الخدمات الغذائية في  349-7687او 844-349-7687
أو عن طريق البريد اإللكتروني  mealapplications@jppss.k12.la.usإذا كنت ترغب فى معرفة حالة الطلب . .

شهادة اإلخطار المباشر
•

من الممكن إرفاق شهادة إخطار مباشر مع هذه الرسالة  .إذا تلقيت هذا اإلشعار  ،فقد تمت الموافقة على الطالب الذين يعيشون في منزلك للحصول على
وجبات مجانية  .على أساس المشاركة في برامج  ، FDPIR ، SNAPأو  . FITAPال تكون فى حاجة الستكمال طلب الوجبة  .إذا لم يكن اإلشعار يتضمن
اسم كل طفل في العائلة التي تحضر فى جيفرسون باريش المدارس العامة  ،يرجى االتصال بمكتبنا في  349-7687او  866-373-6368حتى نتمكن من
إضافة الطفل اإلضافي الى مجموعة أسرتك  .إذا كنت ال ترغب في الحصول على هذا االستحقاق  ،يرجى االتصال بقسم خدمات الغذائية لتغير حالة الطالب
الخاص بك .

إشعار أهلية المجتمع ( ) CEP
•

قد يتم إرفاق إشعار األهلية المجتمعية (  ) CEPفي هذه الرسالة البريدية  .إذا تلقيت هذا اإلخطار  ،فقد تمت الموافقة على حصول الطالب الذين يعيشون في
منزلكم على وجبات مجانية على أساس مشاركة المنطقة في حكم أهلية المجتمع (. ) CEP

