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 حتديد التمويل الشامل ملدرستك من خالل طلبات الوجبات الغذائية. سواء كنت ترغب يف االستفادة من فوائد الوجبات 

الغذائية أم ال، يرجى ملئ طلب الوجبات الغذائية املجانية أو املخفضة السعر.1

 الفطور مجاني جلميع الطالب يف املنطقة التعليمية )HISD( شجع طفلك على االستفادة من هذه املنفعة. األطفال 
الذين يتناولون وجبة فطور صحية يف املدرسة هم األكثر إستعداداً للتعلم والنجاح.2

 CEP وجبات الغذاء مجانية يف املدارس املشاركة. جميع الطالب يف مدارس األهلية املجتمعية لتزويد املؤن 
 )178 مدرسة( مؤهلني للحصول على الوجبات الغذاية مجاناً كل يوم. لالطالع على قائمة مدارس CEP، يرجى زيارة3

 HoustonISD.org/CEP وحتى إذا كان طفلك يحضر يف مدرسة من مدارس CEP فأنك ال تزال بحاجة مللئ طلب 
الوجبات الغذائية املجانية أو املخفضة للمساعدة يف حتديد التمويل ملدرستك.

 قد يكون طفلك مؤهاًل للحصول على وجبات مجانية أو بسعر ُمخّفض. يجب ملئ الطلب لتحديد األهلية.ومن أجل 
4 MealApps.HoustonISD.org اإلسراع يف العملية يجب إكمال الطلبات بواسطة اإلنترنت من خالل 

 أن إمتيازات العام الدراسي 2015-2016 ستنتهي يف الثالث من تشرين األول/ أكتوبر 2016 ما لم يتم إكمال 
طلبات العام الدراسي 2016- 2017 واملوافقة هليها قبل هذا التاريخ.

 لدفع كلفة الوجبات الغذائية أو لفتح حساب الوجبات الغذائية؟ إدفع مسبقاً للوجبات الغذائية والوجبات اخلفيفة 
واملشروبات من خالل SchoolCafe.com أو إستخدم مبالغ نقدية إلنشاء حساب يف مدرسة طفلك. وجبات 5

الفطورمجانية، و وجبات الغداء بسعر $2.25.

 لقد وضعت قائمة الطعام لدينا من قبل طهاة مهنني وخبراء يف التغذية. جميع الوجبات تلبي معاييرالتغذية لوزارة 
الزراعة األميركية. وهي تشمل اللحم أو اللحم البديل واحلبوب الكاملة والفواكه واخلضروات واحلليب أو املاء.6

 ميكن أن تقوم املنطقة التعليمية )HISD( بتوفيرغذاء خاص ألسباب صحية. يرجى زيارة
 HoustonISD.org/NutritionServices وإضغط على Dietary Accommodations من جهة اليسار7

 وإطلب من طبيبك إستكمال Physician’s Request for Special Dietary Accommodations وارسلة
إلى ممرضة املدرسة. ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال 713-491-5716

حتى إذا كان طفلك ال يأكل الوجبات املدرسية يجب عليك ملئ الطلب. يتم حتديد متويل مدرسة طفلك من خالل 
طلبات الوجبات الغذائية.8

 إذا كنت تعرف أن طفلك لن يؤهل للحصول على الوجبات املجانية أو املخفضة السعر،  ما زال يجب عليك
 ملئ الطلب. إكمل معلومات الطالب يف اخلطوة األولى من الطلب إكتب "ال أود التقدمي" يف الفقرة الثالثة،9

وقع ثم إعادة الطلب الى مدرسة طفلك.

إتصل بنا: قم بزيارة HoustonISD.org/NutritionServices للقوائم الغذائية ومعلومات التغذية
 وروابط حسابات الوجبات الغذائية وإستمارات الوجبات الغذاية وغيرها. لتحميل قائمة الوجبات الغذائية10

HoustonISD.Nutrislice.com ارسل الى responseline@HoustonISD.org أو إتصل 713-491-5700
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