
 الحالي الدراسي العامفي التعليمية  المنطقة في عموم السلطه تقديم أطباق  عيتوس المقرر من

 

 بيتزاال مثل األساسيةالمعايير في يفكرون ما غالبا   فإنهم الطالب لدى المفضلة الغداء وجبات في الناس معظم يفكر عندما

فضلة يقد يثير فكرة مالذي   المنطقة في عموم المدارس كافتيريات في السلطة قأطبا  إدخال لكن. والجبن واللحوم والهامبرغر

 .الطعام من الطالب

 كخيار السلطة وجبه (HISD)لتغذية في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ا خدمات  قسم قدم في العام المنصرم 

رنامج الب أثبت قد. لبتدائيةإلا مدارسفي ال نوعه من األول هو التجريبي البرنامج كانو. بتدائيةإ مدرسة 02 من أكثر في أساسي

 .األول اليوم في تقديمها يتم التي الوجبات نصف من أكثر شكلت هالسلط أن درجة إلى نجاحه

  مدرسة 042 فيو المستويات جميع على السلطة أطباقتقديم  نفيذت تملقد  . أخرى خطوة التغذية خدمات تخذ قسمإ العام هذافي 

 . القادم الربيع فصل في السلطةيهما فتقدم س  متبقيين مدرستين  وجود مع

 لدعم" جيدال طعامال" توفير على قسمنا يركز (HISD) التعليمية المنطقةفي  التغذية خدمات مسؤولة( Betti Wiggins)تقول 

 ."لطالبنا لذيذة بطريقة السلطة أطباق ونقدم مغذيوال طازجال الجيد الطعامنقدم  . طالبنا ميتعل

 باإلضافة الى والفاصوليا الجزرروات مثل ضإخرى من الخ ةمتنوع ومجموعة  السبانخ أو لخساب سلطةطبق  كل تجهيز تم

  ق السلطة. اتضاف الى أطباللتي المختلفة  صاتمع الصل  مناسب بشكل هاتقديم يتمو. خيار اللحوم 

( اإلبتدائية  Seguin Elementary School)مدرسة في الخامس الصف في الطالبة (ريفيرا كاتي Kattie Rivera)تقول و

تضيف الفاكهة الى السلطة للحصول على  كاتيوتود  "جيدة بصحة أكون أن وأريد النمو على ساعدنيي إنه .البروكلي أحب أنا "

  نكهة إضافية. 



 مجال في القسم جهود يدعمس السلطة أطباق تقديم نجاح إن التعليمية المنطقة في( Wiggins) التغذية خدمات مسؤولةل ووفق ا

يعلم الطالب س للطالب السلطات أن تقديم أطباق االبتدائية المدرسة مستوى علىف. الصحي األكل قيمة الطالب تُعلم والتيالتغذية 

 .الصحي األكل عادات تعزيز على يساعدس أن ذلك سن ا األكبر الطالب إلى بالنسبة أما .مبكرة سن في األكل الصحي

( اإلبتدائية ان الخيارات في تقديم وجبة Tijerina Elementary School( مدير مدرسة )Alesander Olaizolaقال )

 ميا . يختارون السلطة يوتقريبا  طالب  011 الغذاء قد إستقبل بشكل جيد ، هناك 

 طبق السلطة ممتاز والطالب يحبونة".أن  ( " Olaizola) وأضاف

 


