أسعار الوجبة
•

ستبقى أسعار الوجبة للطالب بنفس االسعار للعام  18-2017المدرسى  .طالب المدارس االبتدائية سوف تدفع  $1.00للفطور و  $1.50للغداء  .سوف
تدفع طالب المدارس الثانوية  $1.00للفطور و  $1.75للغداء  .الوجبات بأسعار مخفضة لجميع الطالب هي  $0.30للفطور و  $0.40للغداء .
و نحن نعتقد أن الوجبات المدرسية هي واحدة من أفضل الصفقات المتاحة  ،و خصوصا ان أسعار المواد الغذائية قد زادت في محالت بيع الغذاء !

دفع ثمن الوجبة
•
•

•
•
•

 JPPSSقد عملت على تأسيس " سياسة عدم الدفع " مقابل وجبات للطالب الدافعين أو لبيع اشياء اضافية تم شراؤها في الكافتيريات المدرسية .
الطالب الذين يدفعون ثمن وجباتهم سوف يتم تقديم وجبة خفيفة لهم إذا لم يكن لديهم أى رصيد فى حسابهم أو ليس لديهم نقدية لدفع ثمن وجباتهم .
الطالب الذين كانوا مسجلين في مدارس  JPPSSخالل  17-2016يكونوا مؤهلون مؤقتا الستقبال وجبات الطعام على أساس حالة دفع الوجبة في
العام الماضي ( مجانا  ،تخفيض  ،أو كامل السعر ) حتى  21سبتمبر  2017 ,أو حتى تتم معالجة طلب الوجبة  , 18-2017أيهما األسب  .إذا
لم يتم معالجة الطلب قبل التاريخ المحدد المبين أعاله  ،وضع الطالب سوف يتغير تلقائيا إلى دفع سعر الوجبة بالكامل فى تاريخ
 22سبتمبر . 2017 ,
الطالب الملتحقين ألول مرة لسنة  18-2017المدرسية في مدارس  JPPSSو ليست  CEPو الذين ليس لديهم أشقاء كانوا مسجلين العام
الماضي  ،مطالبين بدفع الثمن الكامل للوجبات التي تبدأ في اليوم األول من المدرسة في وجبة اإلفطار حتى تتم معالجة الطلب .
األشقاء المسجلين حديثا من الطالب الذين حضروا مدارس  JPPSSخالل العام الدراسي  2017-2016يكونوا مؤهلين مؤقتا الستقبال وجبات
الطعام على أساس حالة األخوة الخاصة بهم إذا استند الوضع على الدخل أو إذا كان شخص ما في المنزل يتلقى فوائد  ، FDPIR ، SNAPأو
 . FITAPو تقع المسؤلية على الوالدين إلعالم مكتب الخدمات الغذائية إذا كان لديك طفل من المسجلين حديثا يكون مؤهال لهذا االستحقاق .
لراحتك  ،يتم نشر قائمة بأسماء مديرى الكافتيريات المدرسية و أرقام الهواتف المباشرة لهم على الموقع اإللكتروني للخدمات الغذائية ،
http://jpschools.org/department/food-services

الدفع المسب لوجبات الطعام  /بيع اشياء اضافية
•

قد يختار اآلباء إلى الدفع المسبق لثمن وجبات طفلهم أو شراء مبيعات اضافية عن طريق الدفع نقدا أو شيك ( إذا قبلت من قبل المدرسة )  ،أو باستخدام
 . MyPaymentsPlusموقع  MyPaymentsPlusسوف يسمح ألي عائلة لفتح حساب آمن للتحقق من حساب طفلهم للوجبات  ،و رصد ما قد اشترى
الطفل في الكافتيريا و إنشاء تجهيزات لتلقي اخطارات بالبريد االلكتروني عندما يصل الحساب لمستوى منخفض  .نظير رسوم صغيرة للبرنامج  ،يمكن إجراء
الدفع المسبق عن طريق الشيكات  ،بطاقة االئتمان أو الخصم لحساب الطفل في  www.mypaymentsplus.comاو من خالل االتصال برقم
 . 877-713-5436سوف تحتاج إلى معرفة الرقم الشخصى لطفلك الجل إنشاء حساب  .يمكن لمدير الكافتيريا الخاص بطفلك توفير هذا الرقم إذا لزم األمر
و عادة ما تضاف األموال المودعة من خالل موقع  MyPaymentsPlusإلى حساب الطفل بسرعة  ،للحد من القلق حول فقدان أو نسيان المال للوجبات
الغذائية .

متطلبات الوجبة المدرسية
•
•
•

يرجى تذكير أطفالك حول متطلبات الوجبة التالية :
الغداء  -يجب على الطالب اختيار ½ كوب من أى من الفاكهة أو الخضروات كجزء من الوجبة .
اإلفطار  -يجب على الطالب اختيار ½ كوب من الفاكهة كجزء من الوجبة .

قانون 737
• قانون  737الذي أقره المجلس التشريعي فى والية لويزيانا يتطلب أن المسؤولين في المدرسة يجب أن يخطروا إدارة خدمات األطفال و العائلة بعد الرفض
الثالث (  ) 3لعدم استحقاق الطفل للوجبة الغذائية و ذلك لعدم دفع األموال المطلوبة للوجبة  .ستقوم إدارة الخدمات الغذائية بتقديم إخطار خطي إلى مديرى
المدارس لالرسال إلى اولياء االمور فى منازلهم بعد حدوثها  2 ، 1و  3فى مثل هذه المواقف  .مسؤول المدرسة المعنية سوف يقدم االخطار و المعلومات
المطلوبة فى هذه المسألة إلى وزارة التعليم والية لويزيانا  ،حسبما يقتضيه القانون .

نظام الطعام الخاص
•

إذا كان طفلك يتطلب اتباع نظام غذائي خاص في المدرسة  ،فنحن نطلب منك استكمال " وصفة النظام الغذائي الطبية لتناول الوجبات في المدرسة "
النموذج يكون متاح عند مدير الكافتيريا المدرسية الخاصة بك أو على الموقع اإللكتروني للخدمات الغذائية  .إكمال هذا النموذج يكون مهم جدا حتى
نتمكن من توفير األطعمة المناسبة لطفلك بناء على حالته الصحية  .لن تقدم للطالب الوجبة المعدلة دون هذه الوثائ المناسبة من السلطات الطبية
المعترف بها .

مع خالص التحيات ,

Claire Delerno, MS , RD , LDN
كليرى ديليرنو
المدير التنفيذى للخدمات الغذائية

