
 ذا العام الدراسيهمجاناً جميع وجبات الطعام  ونتناولي (HISD)لمنطقة التعليمية ا طالب

 

إحدى المسؤوليات  حملت    خدمات التغذية في المنطقة التعليمية قسم ذأخ، المقبلبينما يستعد أولياء األمور للعام الدراسي 

 .للسنة الثانية على التوالي بدون كلفةاإلفطار والغداء والعشاء  بجميع وجباتوهي تزويد الطالب  همالرئيسية عن

للعمل وفقًا لشروط التأهيل المجتمعي لخدمة التغذية التابعة لوزارة مرة أخرى مؤهلة  (HISD) المنطقة التعليمية جميع مدارس

ً وجبات ثالث  تقديم  (HISجيز للمنطقة التعليمية)والتي ت   الزراعة األمريكية    الى ودون الحاجةلجميع الطالب  صحية مجانا

 .طلبات الوجبات المجانية المخفضة مللء

د لطالبنا والذي ام الجي  لمواصلة تقديم الطع كلنا حماس"نحن  خدمات التغذية ةمسؤول ( Betti Wiggins)بيتي ويجينز  توقال

 ."من شأنه أن يعزز قدراتهم على التعلم

في البالد تقديم وجبات  األكثر فقراً  مدارس والمناطق التعليميةلليتيح   (CEP)والذي يطلق علية إسم  األهلية المجتمعيةأن 

ً مجان الطعام  المدارس مؤهلة للحصول على البرنامج إذا كان لديها  عوائل.إستمارا ت ال  دون جمعوبجميع الطالب المسجلين ول ا

نسبة معينة من الطالب الذين يتأهلون للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة بناًء على مشاركتهم في برامج مثل برنامج 

 .المحتاجة للعوائل المساعدة المؤقتةبرنامج  التكميلية و الغذائيةالمساعدة 

. المعلومات اإلجتماعية واإلقتصاديةإستمارة ملء  لياء األمورأوسي طلب من  المجانية المخفضة  الوجبة طلباتبدالً من إكمال ف

سيتم وإلى المدارس.  تقديمةلتحديد مقدار التمويل الفيدرالي الذي يتم  إلستمارةستخدام المعلومات التي يتم جمعها من اإسيتم و

 .ألداء التحصيل الدراسي للطالبكمؤشر اإلستمارةتم جمعها من يالتي  يةالبيانالمعلومات  ستخدامإ

أثناء من حاالت الخجل يمنع س. كما أنه العوائل عن العبء المالي يؤدي إلى تخفيفس فإن تقديم الوجبات (Wiggins)وحسب 

تقديم الوجبات الغذائية  ضمنمن اآلخرين بسبب وضعهم  بالسخرية الطالب يقوم بعضعندما نا أحيا حدثتوالذي  الغداء

 . المجانية

يركز أيًضا على إشراك الطالب في  خدمات التغذية قسم إن (Wiggins) تقال دون مقابل الغذائية وجباتالباإلضافة إلى تقديم 

 .وتعليم الطالب حول تأثير الطعام الصحي على حياتهم دروس األكل الصحي  يتناولمن خالل برنامج جديد المدرسة 

لديك "أن تكون   خدمات التغذيةقسم  األمية والتغذية في مديرة برنامج محو (Tesha Williams)وقالت الدكتورة تيشا ويليامز 

 ."خيارات الغذاء على صحة الفرد واألسرة والمجتمعفي  تأثير ولهاوسيلة للتفكير الناقد  ستكون الغذاءمعرفة عن 



هذا  أن برامج في اليوم المدرسي لدعم تنمية الطفل والمدرسة والمجتمع.  يعزز النظام في الغذاءمعرفة الويليامز إن  وأضافت

 .في المدرسةلنظام البيئي تنمية التفكير النقدي للتعرف على اسيتضمن  العام 


