
 .المنخفض السعر وذات المجانية المدرسة الوجبات حول المتداولة األسئلة

 :الوصي/ الوالد العزيز 

تكاليف وجبة  .[$]تكاليف اإلفطار . يقدم وجبات صحية كل يوم دراسي [Name of School/School District]. األطفال يحتاجون إلى وجبات صحية للتعلم

وتشتمل هذه الحزمة على طلب   .ووجبة الغذاء [$]لوجبة اإلفطار  [$] السعر المنخفض .للوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفضقد يؤهل أطفالك . [$]غداء 

 .لمساعدتك في تقديم الطلب وفيما يلي بعض األسئلة واألجوبة الشائعة. لالستفادة من الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض، ومجموعة من اإلرشادات التفصيلية

 . من الذي يستطيع الحصول على الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض .1

  جميع األطفال في األسر التي تتلقى فوائد من[State SNAP] ،[the Food Distribution Program on Indian 

Reservations (FDPIR)]  أو[State TANF] وجبات مجانية، مؤهلون للحصول على. 

 جانيةاألطفال المتبنيون الذين يقعون تحت المسؤولية القانونية لوكالة رعاية المتبنى أو المحكمة، مؤهلين للحصول على الوجبات الغذائية الم  . 

 األطفال المشاركين في برنامج هيد ستارت في مدرستهم مؤهلون للحصول على وجبات غذائية مجانية. 

  يستوفون تعريف بال مأوى، هارب، أو المهاجرين مؤهلون للحصول على وجبات مجانيةاألطفال الذين. 

 قد يؤهل أطفالك .  قد يتلقى األطفال وجبات غذائية مجانية أو ذات السعر المنخفض إذا كان دخل أسرتك ضمن حدود دليل استحقاق الدخل الفدرالي

 . إذا انخفض دخل األسرة عند أو دون الحدود على هذا المخطط للحصول على وجبات غذائية مجانية أو ذات السعر المنخفض

 

هل تمكثون معاً في مأوى أو فندق أو  مهاجرين أو هاربين  هل يفتقر أفراد أسرتك إلى عنوان ثابت؟كيف لي أن أعرف إذا كان أطفالي مصنفين كمشردين أو  .2

تعتقد بأن األطفال في  أي سكن مؤقت؟ هل تغير عائلتك مكان سكنها بشكل موسمي؟ هل هناك أي أطفال يعيشون معك اختاروا ترك أسرهم السابقة أو عائالتهم؟ إذا كنت

 school, homeless]ألوصاف، ولم يتم اخبار أطفالك بأنهم سوف يحصلوا على وجبات مجانية، يرجى االتصال أو البريد اإللكترونيمنزلك يوافقوا هذه ا

liaison or migrant coordinator].  

ال يمكننا قبول استمارة غير  .في عائلتكطلب واحد للوجبات المجانية أو ذات السعر المنخفض لكل األطفال استخدم . رقم   هل أنا بحاجة إلى ملء طلب لكل طفل؟ .3

 .[name, address, phone number]: ارجاع الطلب المكتمل ل.  مكتملة، لذا يجب التأكد من ملء كل المعلومات المطلوبة

ال، ولكن يرجى قراءة الرسالة التي . الدراسيهل ينبغي على ملء طلباً إذا وصلتني رسالة مفادها أن أطفالي قبلوا للحصول على وجبات غذائية مجانية لهذا العام  .4

 name, address, phone number, Email] /إذا كان أي طفل في عائلتك مفقود من اخطار األهلية، تواصل مباشرةً . وصلتك بدقة واتباع التعليمات

]  

الطلب االلكتروني لديه نفس المتطلبات وسوف يطلب . رقي إذا كان بمقدورك ذلكبإمكانك اكمال الطلب أونالين بدالً من الطلب الو! هل يمكنني التقدم أونالين؟ نعم فعال .5

 ,name, address] \تواصل . لتبدأ أو لتتعلم أكثر عن عملية ملء الطلب االلكتروني [website]. منك نفس المعلومات الموجودة في الطلب الورقي

phone number, e-mail] إذا كان لديك أي أسئلة حول الطلب االلكتروني.  

طلب طفلك يبقى ساري المفعول فقط لذلك العام الدراسي لأليام القليلة األولى من هذا .  هل أنا بحاجة لملء واحد جديد؟  نعم فعال.  طلب طفلي لم يقبل العام الماضي .6

إذا لم ترسل طلياً جديداً ُوفَِق عليه .   ما إن لم تخبرك المدرسة بأن طفلك مؤهل للسنة الدراسية الجديدةيجب أن ترسل طلباً جديداً .  [date]العام الدراسي، من خالل 

 .الغذائيةمن المدرسة أو لم يتم اخطارك بأن طفلك لم يصنف للحصول على الوجبات الغذائية المجانية، فإن طفلك سوف يقوم بدفع كامل السعر للوجبات 

ألطفالي الحصول على الوجبات الغذائية المجانية؟  األطفال في العائالت  يجوز هل.  لتغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضع واألطفالأنا حصلت على برنامج ا .7

يرجى .   المنخفض أن يؤهلوا للحصول على الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر يجوزالمشاركة في برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضع واألطفال، 

 .ارسال الطلب

  . قد نطلب منك ن ترسل دليالً مكتوب عن دخل األسرة. هل سيتم فحص المعلومات التي أقدمها؟ نعم .8

 ________مخطط استحقاق الدخل الفدرالي للعام الدراسي

 أسبوعي شهريا سنوي حجم األسرة
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    :كل شخص إضافي



على سبيل المثال، األطفال الذين يقيمون مع والد أو    .نعم، يمكنك أن تقدم طلبا في أي وقت خالل العام الدراسيإذا لم أكن مؤهل حالياً، هل بإمكاني التقدم الحقاً؟  .9

 . وصي عاطل عن العمل، قد يؤهلوا للحصول على الوجبات الغذائية المجانية أو ذات السعر المنخفض إذا كان دخل األسرة يقع أسفل حد الدخل

يمكنك أيضا أن تطلب عقد جلسة استماع عن طريق االتصال أو   .رسةيجب عليك التحدث مع المسؤولين في المدماذا لو لم أتفق مع قرار المدرسة بشأن طلبي؟  .01

 .[name, address, phone number, e-mail]: الكتابة إلى

00.  ً أنت أو أطفالك أو غيرهم من أعضاء العائلة ليس عليهم أن يكونوا مواطنون . نعمهل يجوز أن أتقدم إذا كان هناك شخص ما في عائلتي ليس مواطناً أمريكيا

 .كيون لكي يتقدموا للوجبات الغذائية ذات السعر المنخفضأمري

كل شهر، ولكن خسرت بعض العمل الشهر الماضي $  1000على سبيل المثال، إذا تقوم عادةَ بعمل   .عادةً أسرد الكمية التي تتلقاها ماذا لو كان دخلي متقلباً؟  .01

عادةَ تحصل على ساعات عمل إضافية، اكتب ذلك، ولكن ال تكتب ذلك إذا كنت تعمل ساعات إذا كنت .  شهريا $ 1000، اكتب أنك قمت بعمل $ 900وعملت فقط 

 . إذا كنت خسرت وظيفة أو قلت ساعات عملك أو معاشك، اكتب دخلك الحالي.  إضافية أحياناَ 

لدخل، يجوز اإلفادة بذلك في الطلب أو أنهم ال يتلقوا أي دخل على ماذا لو كان بعض أفراد العائلة ليس لهم دخل ليكتبوه؟ أفراد األسرة الذين قد ال يتلقوا بعض أنواع ا .01

يرجى توخي الحذر عند مغادرة . ذلك كأصفار سيتم احتساب، إذا ترك أي حقل فارغ أو أبيض، ومع ذلك. كلما حدث ذلك، يرجى كتابة صفر في هذا الحقل.  اإلطالق

 .حقول الدخل بيضاء، ونحن سوف نفترض أنك تعمدت فعل ذلك

اذا كان لديك أية بدالت قيمة نقدية للسكن . ويجب اإلبالغ عن األجور والمكافآت النقدية األساسية الخاصة بك كدخلهل ندون الدخل بشكل مختلف؟. نحن في الجيش .01

جزء من مبادرة خصخصة اإلسكان  ومع ذلك، إذا كان سكنك الخاص هو. خارج القاعدة اإلسكان، والغذاء، أو المالبس، فإنه يجب أيضا أن تكون مدرجة في الدخل

  . يتم أيضاً استبعاد أي تعويض حربي إضافي ناجم عن تعبئة الجند من الدخل. الحربي، ال تٌشمل بدل السكن الخاص كدخل

 ,name] التواصل. بكماذا لو لم تكن هناك مساحة كافية في الطلب لعائلتي؟   اسرد أفراد األسرة اإلضافيين على ورقة منفصلة، وأرفقها بالطلب الخاص  .01

address, phone number, e-mail] للحصول على طلب ثاني. 

أو استحقاقات المساعدة األخرى، تواصل  [State SNAP]لمعرفة كيفية التقدم لهل هناك برامج أخرى يجوز أن نقدم لها؟.  تحتاج عائلتي للمزيد من المساعدة .16

 [State hotline number]مع  مكتب المساعدة المحلي التابع لك أو اتصل 

  [phone number] إذا كان لديك أسئلة أخرى أو تحتاج إلى مساعدة، اتصل

 المخلص لكم، 

 [signature] 


