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 رسالة ترحيب ألولياء األمور

 قسم خدمات الغذاء والتغذية
 

Althea Albert-Santiago, Director of Food & Nutrition Services (314) 345-4519 x74519 
                         Tenecia Williams, Accountability Specialist (314) 345-2308 x72308 

Erika Hollinshed, Catering Specialist (314) 331-6115 x 76115 
 

 

أن إحدى أهم الطرق التي  خدمات الطعام شركة عتقد مدارس سانت لويس العامة وت
يرجى مالحظة أن أطفالنا على التعلم بشكل أفضل في فصولهم الدراسية هي تزويدهم بوجبات مغذية.  يمكننا من خاللها مساعدة

.األسعار قابلة للتغيير  
 

 برنامج اإلفطار:
 اإلفطار مجاني لجميع الطالب. وجبات البالغين: 2.50 دوالر

 اإلفطار في جميع المدارس في الكافيتريا
 اإلفطار قبل بدء المدرسة

٪ أو حليب خالي من 1٪ أو حليب قليل الدسم بنسبة 100اختيار الوجبة الساخنة اليومية أو حبوب اإلفطار أو الفاكهة أو عصير 
 الدسم

ردوال 0.60 -: والرد 0.55 -يمكن شراء أي حليب إضافي: شوكوالتة بيضاء   

  لقوائم موجودة على موقع مدارس سانت لويس العامةا
 

 برنامج الغداء:
 

 المدارس اإلبتدائية
 الغداء مجاني لجميع الطالب. وجبات البالغين: 3.87 دوالر

في جميع المدارس في الكافيتريا غداءال  
 اإلفطار قبل بدء المدرسة

٪ أو حليب خالي من 1٪ أو حليب قليل الدسم بنسبة 100اختيار الوجبة الساخنة اليومية أو حبوب اإلفطار أو الفاكهة أو عصير 
 الدسم

دوالر  0.60 -والر أمريكي: د 0.55 -يمكن شراء أي حليب إضافي: شوكوالتة بيضاء   

  القوائم موجودة على موقع مدارس سانت لويس العامة
 
 

 المدارس المتوسطة
 الغداء مجاني لجميع الطالب. وجبات البالغين: 3.87 دوالر

في جميع المدارس في الكافيتريا غداءال  
 اإلفطار قبل بدء المدرسة

٪ أو حليب خالي من 1٪ أو حليب قليل الدسم بنسبة 100اختيار الوجبة الساخنة اليومية أو حبوب اإلفطار أو الفاكهة أو عصير 
 الدسم

دوالر  0.60 -والر أمريكي: د 0.55 -يمكن شراء أي حليب إضافي: شوكوالتة بيضاء   

  القوائم موجودة على موقع مدارس سانت لويس العامة
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 المدارس الثانوية
 الغداء مجاني لجميع الطالب. وجبات البالغين: 3.87 دوالر

في جميع المدارس في الكافيتريا غداءال  
 اإلفطار قبل بدء المدرسة

٪ أو حليب خالي من 1٪ أو حليب قليل الدسم بنسبة 100اختيار الوجبة الساخنة اليومية أو حبوب اإلفطار أو الفاكهة أو عصير 
 الدسم

دوالر  0.60 -والر أمريكي: د 0.55 -يمكن شراء أي حليب إضافي: شوكوالتة بيضاء   

  القوائم موجودة على موقع مدارس سانت لويس العامة
 

 
 خيار الصيف السلس

 
 برنامج التأهيل المجتمعي:

تدير مدارس سانت لويس العامة برنامج توفير األهلية المجتمعية ، والذي يسمح لجميع طالب المدارس بتناول وجبة إفطار وغداء 
.خفيفة مجانًا دون الحاجة إلى ملء طلب األسرة للحصول على مزايا الوجباتووجبة   

 
 الفوائد:

يتم تقديم وجبات الغداء والفطور مجانًا لجميع الطالب*   
  يتم استكمال أو توثيق أي طلبات منزلية للحصول على وجبات مجانية ومخفضة السعر لم *

توثيق يعني أنه ال يلزم التحققال عدم*   
 

)CACFP(برنامج أغذية رعاية األطفال والكبار 
 برنامج التغذية برعاية وزارة الصحة وخدمات كبار السن في والية ميسوري

 برنامج العشاء والوجبات الخفيفة بعد المدرسة
 المدارس التي تقدم برنامج ما بعد المدرسة والذي يتضمن برامج تعليمية و / أو تقوية و / أو رياضية مؤهلة للمشاركة

 العشاء أو الوجبات الخفيفة المتوفرة من خالل هذا البرنامج
 يمكن للمدارس أن تتلقى وجبات طعام باردة أو ساخنة

 
 معلومات التغذية:

ب الوي تنايرجى زيارة صفح  
  www.slps.org/foodservices 

:لمراجعة سياسة الصحة والعافية ، أو لعرض السياسة بلغات أخرى ، يرجى زيارة  
  www.slps.org 

ة""الصحة والعافي  "ولي األمر والطالب" ، ثم اخترتبويب     
 

  314-345-2308 أو 314-345-4519 التغذية علىإذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال بقسم خدمات الغذاء و
 

 بإخالص،
 

Althea Albert-Santiago 

Director of Food and Nutrition Services 

 توفر هذه المؤسسة تكافؤ الفرص

 


