
متاحة على اإلنترنت اآلن مةافي المدارس الع )الفطور/ الغذاء(الوجبات الغذائية المجانية برنامج إستمارات  

 اإلزدحام عند العودة الى المدارسستمارات اآلن لتجنب إلكمال اإعلى أولياء األمورحث ن

في  المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس يإال ان قسم خدمات التغذية ف بيع ،عليها إسا تعلى الرغم من أن بداية المدرسة الزال

عن والمخفضة السعرأإكمال طلبات الطالب للحصول على الوجبات المجانية  علىرآلباء وأولياء األموا تحث جميع هيوستن

على تمويل الوالية والتمويل اإلتحادي  طفالهم الحصولأ رسامدان تقوم  ممكن لضمان االنترنت في أقرب وقت طريق

   .المناسب

 :الموقع التاليعلى الوقت الحاضر في متاحة / الغذاء واإلستبيانرئية المدرسية الفطوبرنامج الوجبات الغذا إستمارات

http://mealapps.houstonisd.org  في المنطقة التعليمية  يةويمكن أيضا الوصول إليها من خالل زيارة موقع خدمات التغذ

(HISD )والضغط على الزر " One Form Means So Much على الجانب األيمن من الصفحة ". 

 تم تحديد أو بسعر مخفض ألطفالهم.  ةغذاء مجانيوجبات غذائيةطلب بالتقديم على  اإلستمارات ألولياء األمور وتسمح هذه

الطالب تناول وجبة اإلفطار  يتمكن ، حيث(CEP) المجتمعية األهليةإستحقاق  التعليمية ضمن بعض المدارس في المنطقة

من جميع  يةات الغذائوجبالطلبات ، حيث أن اإلستماراتكمال إ. ومع ذلك، يجب على هؤالء الطالب أيضا يوميا   والغداء مجانا  

. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن  (.HISD) المنطقة التعليمية مدارسل اإلتحاديسوف تساعد في تحديد التمويل الحكومي والطالب 

حتى ومال الطلب. إكخالل  من ج اإلتحاديمالوالية  والرنا على مزايا إضافية في إطار برامج للطالب أيضا التأهل للحصول 

سعار اإلمجانية أو بالوجبات الل على لن يأكلوا الطعام المدرسي أو غير مؤهلين للحصوأن أطفالهم   الذين يعرفونأولياء األمور

 .يحددون التمويل لكل مدرسةسمخفضة يتم حثهم على ملء الطلب ألنهم ال

تكن هناك  االنترنت، فإنه لن إستمارة الوجبات الغذائية من. إذا تم ملء عائلة فقط لكلستكون هناك حاجة الى إستمارة واحدة 

على إعانات  ب الحصولومع ذلك، فإن طل (أغسطس.آب ) السنة الدراسية فيعند بدأ  مرة أخرى ملىء إستمارةإلى  حاجة

بأسعار مخفضة في العام  حصل الطالب على وجبات مجانية أو أن المدرسية أمر مطلوب كل عام، حتى لوالغذائية الوجبات 

 .الماضيالدراسي 

أو لتلقي برنامج الوجبات الغذائية المجانية)الفطور/ الغذاء( في المدارس العامة  مزيد من المعلومات حولللحصول على 

  5944-491-713تصل إ ستمارة على االنترنتاإلكمال إفي  المساعدة

http://mealapps.houstonisd.org/

