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مدارس سینسیناتي العامة

دلیــل أولیــاء األمــور لــكل مــن مدرســة حــي منطقــة كلیفتــون وكالرك وفیرفیــو وھاید بــارك وكیلجور ومدرســة الفنون 
اإلبداعیــة وفنــون األداء وســاندس وسبنســر ولنــات ھیلز

استمارة طلب المزایا الغذائیة والتعلیمیة للطالب
فــي العــام الماضــي، أقــرت وزارة الزراعــة فــي الوالیــات المتحــدة إعفــاءات تســمح 
ــًرا ألن  ــالب. ونظ ــع الط ــة لجمی ــداء مجانی ــة غ ــم وجب ــیة بتقدی ــة المدرس ــج التغذی لبرام
الكونجــرس لــم یُمــدد ھــذه اإلعفــاءات للعــام الدراســي القــادم، فــإن وجبــة الغــداء لــن تكــون 

مجانیة لجمیع الطالب.

ــي  ــن ف ــة ودوالری ــي المــدارس االبتدائی ــات المدفوعــة 1.75 دوالر ف ســیبلغ ســعر الوجب
المدارس الثانویة.

ــا الغذائیــة والتعلیمیــة  ســیتعین علــى العائــالت فــي مدرســتك مــلء اســتمارة طلــب المزای
للتأھل للحصول على الوجبات المجانیة.

إرشادات وجبة الغداء
یقــدم برنامــج وجبــة الغــداء الــذي نقدمــھ مجموعــة متنوعــة مــن األطبــاق الرئیســیة الســاخنة والبــاردة، إضافــة إلــى الفواكــھ 
ن مــن البروتیــن الخالــي مــن الدھــون والحبــوب الكاملــة  والخضــراوات الطازجــة. وتشــتمل وجبــة الغــداء علــى طبــق رئیســي مكــوَّ

وحصتین من الفواكھ وحصتین من الخضراوات وأحد اختیارات األلبان.

ــة أو  ــا الفاكھ ــون أحدھ ــب أن یك ــي یج ــل، والت ــى األق ــام عل ــة الطع ــن قائم ــر م ــة عناص ــار ثالث ــالب اختی ــى الط ــي عل ــا ینبغ كم
الخضراوات.

قوائم الطعام ومعلومات حساب الطالب
تتبنــى مــدارس سینســیناتي العامــة نھــج حمایة البیئة! اســتعرض قوائم الطعام عبر اإلنترنت باســتخدام التطبیــق SchoolCafe أو 
مــن خــالل زیــارة الموقــع اإللكترونــي SchoolCafe.com. بالرغــم مــن قبــول مدارس سینســیناتي العامــة للدفع النقــدي، یمكن 
كذلــك ألولیــاء األمــور اســتخدام SchoolCafe لدفــع ثمن وجبــات الطالب أو العناصر االنتقائیة باســتخدام بطاقة ائتمان أو شــیك 

إلكتروني.

من خالل تطبیق SchoolCafe، یمكنك:

استعراض صور عناصر القائمة وأوصافھا   •
العثور على معلومات غذائیة  •

البحث في قائمة الطعام لتوضیح األطعمة المسببة للحساسیة   •
معرفة عدد الكربوھیدرات  •
تقییم عناصر قائمة الطعام  •
جدولة المدفوعات التلقائیة  •

تلقي إشعارات بالبرید اإللكتروني ألرصدة الحسابات   •
استخدام حساب واحد لعدة طالب  •

ملء استمارة طلب المزایا الغذائیة والتعلیمیة  •

*ال تسمح مدارس سینسیناتي العامة بوجود رصید سلبي في حسابات الوجبات.

أرقام التعریف الشخصي
یجــب علــى كل طالــب إدخــال رقــم الطالــب الخــاص بــھ علــى 
ــم التعریــف الشــخصي حتــى یتمكــن أمیــن الصنــدوق  لوحــة رق
مــن اســتدعائھ؛ لــذا، ینبغــي علــى كل طالــب معرفــة رقــم 
الیــوم  قبــل  أرقــام   5 مــن  المكــّون  بــھ  الخــاص  الطالــب 
الدراســي األول. رقــم التعریــف الشــخصي للطالــب متضمــن فــي 
ــى  ــاج إل ــھ، أو یحت ــب ال یعــرف رقم ــد. إذا كان الطال ھــذا البری
التدریــب، یُرجــى العمــل مــع الطالــب مــن أجــل ضمــان جاھزیتــھ 

بحلول الیوم الدراسي األول.

إرشادات وجبة اإلفطار
ــدم وجبــة اإلفطــار لجمیــع طــالب مــدارس سینســیناتي العامــة  تُق
ن مــن  مجانًــا. وتشــتمل وجبــة اإلفطــار علــى طبــق رئیســي یتكــوَّ
ــھ  ــون والفواك ــن الدھ ــي م ــن الخال ــة و/أو البروتی ــوب الكامل الحب

وعصیر طبیعي 100% وأحد اختیارات األلبان.

ــة  ــن قائم ــر م ــة عناص ــار ثالث ــالب اختی ــى الط ــي عل ــا ینبغ كم
ــة أو  ــا الفاكھ ــون أحدھ ــي یجــب أن یك ــل، والت ــى األق ــام عل الطع

الخضراوات.

األنظمة الغذائیة الخاصة
ــبب  ــة بس ــة الخاص ــة الغذائی ــالب باألنظم ــد الط ــل تزوی ــن أج م
ــة  ــة، یُرجــى مــلء اســتمارة االحتیاجــات الغذائی الضــرورة الطبی

الخاصة وتوقیعھا من أخصائي طبي معتمد.
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