
 . المنخفض السعر وذات المجانية المدرسة الوجبات حول  المتداولة األسئلة

 :الوصي /الوالد العزيز 

تكاليف وجبة  .[$]تكاليف اإلفطار . يقدم وجبات صحية كل يوم دراسي [Name of School/School District]. األطفال يحتاجون إلى وجبات صحية للتعلم

وتشتمل هذه الحزمة على طلب   .ووجبة الغذاء [$]لوجبة اإلفطار  [$] السعر المنخفض .للوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفضقد يؤهل أطفالك . [$]غداء 

 .لمساعدتك في تقديم الطلب وفيما يلي بعض األسئلة واألجوبة الشائعة. لالستفادة من الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض، ومجموعة من اإلرشادات التفصيلية

 . من الذي يستطيع الحصول على الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض .1

 the Food Distribution Program on Indian]،  [State SNAP]جميع األطفال في األسر التي تتلقى فوائد من  •

Reservations (FDPIR)]  أو[State TANF] على وجبات مجانية، مؤهلون للحصول . 

 .  جانيةاألطفال المتبنيون الذين يقعون تحت المسؤولية القانونية لوكالة رعاية المتبنى أو المحكمة، مؤهلين للحصول على الوجبات الغذائية الم •

 . األطفال المشاركين في برنامج هيد ستارت في مدرستهم مؤهلون للحصول على وجبات غذائية مجانية •

 . الذين يستوفون تعريف بال مأوى، هارب، أو المهاجرين مؤهلون للحصول على وجبات مجانيةاألطفال  •

قد يؤهل أطفالك .  قد يتلقى األطفال وجبات غذائية مجانية أو ذات السعر المنخفض إذا كان دخل أسرتك ضمن حدود دليل استحقاق الدخل الفدرالي •

 . لمنخفض إذا انخفض دخل األسرة عند أو دون الحدود على هذا المخططللحصول على وجبات غذائية مجانية أو ذات السعر ا

 

هل تمكثون معاً في مأوى أو فندق أو  كيف لي أن أعرف إذا كان أطفالي مصنفين كمشردين أو مهاجرين أو هاربين  هل يفتقر أفراد أسرتك إلى عنوان ثابت؟ .2

تعتقد بأن األطفال في  أي سكن مؤقت؟ هل تغير عائلتك مكان سكنها بشكل موسمي؟ هل هناك أي أطفال يعيشون معك اختاروا ترك أسرهم السابقة أو عائالتهم؟ إذا كنت

 school, homeless]مجانية، يرجى االتصال أو البريد اإللكتروني  منزلك يوافقوا هذه األوصاف، ولم يتم اخبار أطفالك بأنهم سوف يحصلوا على وجبات

liaison or migrant coordinator].  

ال يمكننا قبول استمارة غير   .طلب واحد للوجبات المجانية أو ذات السعر المنخفض لكل األطفال في عائلتكاستخدم . رقم   هل أنا بحاجة إلى ملء طلب لكل طفل؟ .3

 .[name, address, phone number]: ارجاع الطلب المكتمل ل.  يجب التأكد من ملء كل المعلومات المطلوبةمكتملة، لذا 

ال، ولكن يرجى قراءة الرسالة التي . هل ينبغي على ملء طلباً إذا وصلتني رسالة مفادها أن أطفالي قبلوا للحصول على وجبات غذائية مجانية لهذا العام الدراسي .4

 name, address, phone number, Email] /إذا كان أي طفل في عائلتك مفقود من اخطار األهلية، تواصل مباشرةً . بدقة واتباع التعليماتوصلتك 

]  

االلكتروني لديه نفس المتطلبات وسوف يطلب الطلب . بإمكانك اكمال الطلب أونالين بدالً من الطلب الورقي إذا كان بمقدورك ذلك! هل يمكنني التقدم أونالين؟ نعم فعال .5

 ,name, address] \تواصل .  لتبدأ أو لتتعلم أكثر عن عملية ملء الطلب االلكتروني [website]. منك نفس المعلومات الموجودة في الطلب الورقي

phone number, e-mail] إذا كان لديك أي أسئلة حول الطلب االلكتروني.  

طلب طفلك يبقى ساري المفعول فقط لذلك العام الدراسي لأليام القليلة األولى من هذا .  هل أنا بحاجة لملء واحد جديد؟  نعم فعال.  طلب طفلي لم يقبل العام الماضي .6

إذا لم ترسل طلياً جديداً ُوفَِق عليه .   يجب أن ترسل طلباً جديداً ما إن لم تخبرك المدرسة بأن طفلك مؤهل للسنة الدراسية الجديدة.  [date]العام الدراسي، من خالل 

 .اخطارك بأن طفلك لم يصنف للحصول على الوجبات الغذائية المجانية، فإن طفلك سوف يقوم بدفع كامل السعر للوجبات الغذائية من المدرسة أو لم يتم

الت ألطفالي الحصول على الوجبات الغذائية المجانية؟  األطفال في العائ يجوز هل.  أنا حصلت على برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضع واألطفال .7

يرجى  .   أن يؤهلوا للحصول على الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض يجوزالمشاركة في برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضع واألطفال، 

 .ارسال الطلب

  . قد نطلب منك ن ترسل دليالً مكتوب عن دخل األسرة. هل سيتم فحص المعلومات التي أقدمها؟ نعم .8

 July 1, 2019 to June 30,2020 مخطط استحقاق الدخل الفدرالي للعام الدراسي

 أسبوعي شهريا  سنوي حجم األسرة

1 $23,107 $1,926 $445 

2 $31,284 $2,607 $602 

3 $39,461 $3,289 $759 

4 $47,683 $3,970 $917 

5 $55,815 $4,652 $1,074 

6 $63,992 $5,333 $1,231 

7 $72,169 $6,015 $1,388 

8 $80,346 $6,696 $1,546 

 158$ 682$ 81,77$ :كل شخص إضافي


	الأسئلة المتداولة حول الوجبات المدرسة المجانية وذات السعر المنخفض.



