المنطقة التعليمية )(HISDتقدم الوجبات الغذائية للطالب مجانا في العام الدراسي 8102-8102
أعلنت خدمات التغذية في المنطقة التعليمية أن جميع الطالب سوف يتناولون وجبات الطعام مجانا خالل العام الدراسي - 8102
 .8102وبذلك ستقل كلف المعيشة ألولياء أمورطالب المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن .
جميع مدارس المنطقة التعليمية ) (HISDمشمولة بخدمة األهلية المجتمعية للغذاء والتغذية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية
والتي تسمح للمنطقة التعليمية بتقديم وجبات اإلفطار والغداء والعشاء مجانا لجميع الطالب مما يلغي الحاجة إلى إستمارات
الوجبات المجانية واألسعار المخفظة.
يتيح البرنامج للمدارس والمناطق التعليمية في البالد التي تعاني من نسب عالية من الفقرتقديم الوجبات الغذائية لجميع الطالب
المسجلين دون جمع إستمارات الطلبات المنزلية .المدارس ستكون مؤهلة للبرنامج إذا كانت لديها نسبة معينة من الطالب
المؤهلين للحصول على الوجبات المجانية أوالمخفضة وعلى أساس مشاركتهم في برامج مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية
والمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة.
قالت غرينيتا التهان المشرفة على المنطقة التعليمية( " )HISDنحن ندرك أن الطالب سيواجهون صعوبة في التعلم عندما
يكونوا جائعين" .هذا البرنامج سيسمح لنا بتقديم ما يصل إلى ثالث وجبات كاملة لطالبنا يوميا " "هذا سيسمح لنا تلبية الحاجة
الملحة التي ستساعد طالبنا ليكونواعلى إستعداد وقادرين على التعلم طوال اليوم الدراسي".
ووفقا لمسؤولة خدمات التغذية ()Betti Wigginsفي المنطقة التعليمية ( )HISDأن هذة المهمة ستساعد على إزالة الفوارق
اإلجتماعية من الطالب المؤهلين للحصول على الوجبات المجانية أو المخفّضة ألن جميع الطالب سيتناولون األن وجبات
الطعام مجانا.
وأضافت ( )Wigginsنحن ملتزمون بتزويد الطالب بأكبر عدد ممكن من الفرص للحصول على وجبات صحية كاملة .هذا
التوسع في البرنامج يتيح لنا إزالة الحواجز للوصول الى العديد من طالبنا " "كما أنه سيسمح لنا بتطوير برنامجنا بطريقة
تساعدنا على تقديم خدمة أفضل لطالبنا".
لن يضطر أولياء األمور من األن إلى إكمال إستمارات الوجبات الغذائية المجانية واألسعار المخفظة .سيطلب منهم بدال من ذلك
إكمال نموذج معلومات إجتماعية وإقتصادية وسيتم توزيع ذلك على أولياء األمورأثناء التسجيل المدرسي وفعاليات العودة الى
المدرسة واألنشطة المدرسية األخرى.
هذة الطريقة سوف تقلل من أعباء كل من العوائل وموظفي المدارس ويساعد على ضمان حصول الطالب على وجبات مغذية.
وسيتم إستخدام المعلومات التي يتم جمعها من إستمارة الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية لتحديد مقدار التمويل الفيدرالي الذي يتم
صرفه للمدارس .وسيتم إستخدام البيانات أيضا كمؤشر ألداء تحصيل الطالب.
ليست غريبا ٌ على المنطقة التعليمية ( )HISDتقديم وجبات الطعام للطالب مجانا .فقد قدمت المنطقة التعليمية إفطارا مجانيا
لجميع الطالب منذ عام  .8112وتقدم المنطقة أيضا العشاء للطالب مجانا في .072

