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طلب الموافقة

SUPERINTENDENT

إلى  :الوالدين  /الواصى ألجل ___________________________________________________ :
المدرسة ____________________________ :
التاريخ _____________________________ :
الموضوع  :موافقة الوالدين على التحديد المرئى
فى يوم  26سبتمبر  ،ارسلت إدارة الخدمات الغذائية فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة خطاب فى البريد لك يحتوى
على المعلومات المبينة أدناه و التى تتضمن طلب الموافقة .
" في الماضي  ،قد تم تحديد الطلبة ذوى االحتياجات الغذائية الخاصة إلكترونيا عندما يمر الطالب من خالل طابور خط
الخدمة الغذائية  .ألن الطالب الذين تشارك مدارسهم في البرنامج المحلى لتحديد األلهلية (  ) CEPيتلقون وجبات مجانية فى
لهذا العام  ،ليست لهناك الحاجة لهم إلى أن يتم التحقق عليهم من خالل طابور خط الخدمة الغذائية باالسم أو برقم الشخص .
في حين أن لهناك العديد من الفوائد فى مشاركة المنطقة في برنامج  ، CEPلهذا ال يتطلب إنشاء أسلوبا مختلفا فيما يتعلق
بالتعرف على الطلبة ذوى االحتياجات الغذائية الخاصة .
لذلك  ،كإجراء احترازي  ،و ذلك لضمان أن لهؤالء الطالب سوف يأخذوا النظام الغذائي المحدد  ،سوف نطلب من الطالب
الذين يأخذوا وجبات غذائية معدلة ان يرتدوا عالمة مرئية ( مثل عالمة ملونة على شريط ) خالل فترة الغداء  .لقد أردنا أن
نتأكد من أن تكونوا على علم  ،و موافقين  ،الستخدامنا لهذا البروتوكول فيما يتعلق بطفلك  .من خالل التوقيع أدناه  ،فإنك
تعطي اإلذن لطفلك الرتداء عالمة مرئية لتحديد أنه  /أنها يجب أن يحصل على النظام الغذائي الموصوف " .
حتى اآلن  ،لم نتلق ردا على طلب لهذه الموافقة و نحن نطلب منك مرة أخرى إعطاء الموافقة و التوقيع و التاريخ أدناه و
إعادة لهذه الرسالة إلى مدير الكافتيريا لطفلك  .إذا لم يكن هناك استجابة لهذا الطلب قبل يوم  16ديسمبر  ، 2016 ,فإننا
سوف نفترض أنك قد أعطيت موافقتك .
إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى االتصال فى كليرى ديليرنو في رقم  349-7786أو سيسيليا إنولت في رقم . 349-8605
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التاريخ
توقيع الوالدين أو الواصى

