
   

  314-345-4519     63101سانت لويس، إم أو ش11إن  801مدارس سانت لويس الحكومية     

 
2022-2023 PARENT LETTER WITH PRICES       ARABIC 
TRANSLATED FOR ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS  AUGUST 2022 

 

 

 خطاب ترحيب للوالدين
 إدارة خدمات الطعام والتغذية

 (314) 345 -4519× 74159سانتياغو، مدير خدمات الطعام والتغذية  -ألثيا ألبرت
 (314) 345 -2308× 72308تينيتشا ويليامز، اختصاصي المحاسبة                          

 (314) 331 -6115× 76115 إيريكا هولينشيد، اختصاصي تغذية
 

 

(، ذ.م.م تعتقد أن أحد الطرق األكثر أهمية التي تمكننا SFE(، وتميز خدمة الطعام في الجنوب الغربي )SLPSمدراس سانت لويس الحكومية )

يرجى مالحظة أن األسعار تخصع من مساعدة الطالب في األداء في فصولهم الدراسية بشكل أفضل هو تحسين وجباتهم صحيًا وبشكل مفيد. 
 .إلى التغيير

 
 برنامج توفير أهلية المجتمع 

بتناول وجبة إفطار مجانية،  SLPSتقوم مدارس سانت لويس الحكومية بتشغيل برنامج توفير أهلية المجتمع، والتي تتيح لكافة طالب مدرسة 

 والغداء، والعشاء، والوجبة الخفيفة مجانًا بدون إتمام طلب األسرة فيما يتعلق بمنافع الوجبات. 

(، وإدارة التعليم USDAذية الطفل التالية المكفولة من قبل وزارة الزراعة األمريكية )تدير إدارة خدمات الطعام والتغذية برامج تغ
ي والثانوي )

 (، وميسوري اإلدارة، والخدمات الصحية، وكبار الخدمات  DESEاالبتدائ 

 ( برنامج وجبة إفطار المدرسةSBP) 
 ( برنامج غداء المدرسة الوطنيةNSLP) 
 والفواكه الطا ، نامج التطوعي  (FFVPزجة )البر
 ( برنامج الوجبات الخفيفة بعد المدرسةASP) 
 عات  الوجبات الخفيفة الذكية / جمع التبر
 ( برنامج الطفل، وبرنامج التغذية ورعاية المراهقينCACFP) 
 برنامج التغذية الصيفية 

 برنامج وجبة اإلفطار المدرسية:  
    .دوالر أمريكي 2.50يدفع المراهق قيمة الوجبات: يعتبر اإلفطار مجاني لكافة الطالب 
  تحفظ الوجبات قبل بداية المدرسة في الفصول الدراسية، والكافتريات 
  أو حليب خالي من 1%، أو حليب قليل الدسم 100اختيار عنصر رئيسي ساخن يوميًا، أو حبوب، أو فواكه، أو عصير بنسبة ،%

 الدسم.
 0.60$: 0.55شوكوالتة  -يمكن شراء أي حليب إضافي: أبيض$  

 ( يعرض الموقع اإللكتروني لمدارس سانت لويس الحكوميةwww.slps.org/menusقوائم الطعام ) 
 

 برنامج الغداء بالمدارس الوطنية:
  مدارس ابتدائية:

   .دوالر أمريكي 4.15سعر وجبة البالغ: يعتبر الغداء مجانًا لكافة الطالب 

 حليب 1يتضمن الغداء اختيار وجبات ساخنة صحية، وعناصر حبوب كاملة، وفواكه، وخضروات، وخيارات وجبة نباتية، و %

 منخفض الدسم، أو حليب شوكوالتة بدون دسم
  تحفظ الوجبات في الفصول الدراسية، والكافتيريات 
 0.60$: 0.55شوكوالتة  -يمكن شراء أي حليب إضافي: أبيض$  

 ( يعرض الموقع اإللكتروني لمدارس سانت لويس الحكوميةwww.slps.org/menusقوائم الطعام ) 
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 المدارس اإلعدادية: 
   .دوالر أمريكي  4.15سعر وجبة البالغ: يعتبر الغداء مجانًا لكافة الطالب 

 حليب 1وجبة نباتية، و يتضمن الغداء اختيار وجبات ساخنة صحية، وعناصر حبوب كاملة، وفواكه، وخضروات، وخيارات %

 منخفض الدسم، أو حليب شوكوالتة بدون دسم
 0.60$: 0.55شوكوالتة  -يمكن شراء أي حليب إضافي: أبيض$  

 ( يعرض الموقع اإللكتروني لمدارس سانت لويس الحكوميةwww.slps.org/menusقوائم الطعام ) 

  ي الشخصي عند استالم وجبة إفطار وغداء. سيظل هذا الرقم بدون
سيستخدم كل طالب حاسوب محمول إلدخال رقمه التعريف 

 تغيبر كل عام. 
 المدارس الثانوية: 

   .دوالر أمريكي 4.15سعر وجبة البالغ: يعتبر الغداء مجانًا لكافة الطالب 

 حليب 1يتضمن الغداء اختيار وجبات ساخنة صحية، وعناصر حبوب كاملة، وفواكه، وخضروات، وخيارات وجبة نباتية، و %

  منخفض الدسم، أو حليب بدون دسم
 الفواكه الطازجة أو الخضروات لخيارات الطعام الصحية 
 0.60$: 0.55شوكوالتة  -يمكن شراء أي حليب إضافي: أبيض$  

 ( يعرض الموقع اإللكتروني لمدارس سانت لويس الحكوميةwww.slps.org/menusقوائم الطعام ) 

  ي الشخصي عند استالم وجبة إفطار وغداء. سيظل هذا الرقم بدون
سيستخدم كل طالب حاسوب محمول إلدخال رقمه التعريف 

 تغيبر كل عام. 

 برنامج العشاء  بعد المدرسة( CACFP، وبرنامج التغذية ورعاية المراهقين )برنامج الطفل

 من قبل إدارة ميسوري للخدمات الصحية والخدمات العليا 
ا
 يعتبر برنامج ما بعد المدرسة مكفوًل

   يزود الطالب بوجبة خفيفة، وعشاء مغذيير 

  نامج ما بعد المدرسة الذي يتضمن برامج تربوية، وتعزيزية، ورياضية مؤهلير  للمشاركة ي تزود ببر
 تعتبر المدارس الت 

 يمكن أن تتلف  المدارس وجبات طعام ساخنة أو باردة 
 معلومات التغذية اإلضافية  

 SLPS :www.slps.orgقم بزيارة الموقع اإللكتروني • 

  :لالطالع عىل المراجعة الشاملة إلدارة الطعام وخدمات التغذية، يرجر زيارةwww.slps.org زر الوالدين ، أنقر عىل
 . رؤية عامةثم اذهب إىل والطالب، 

  حيب للوالدين لالطالع عىل ، أنقر www.slps.orgبلغات مختلفة، اذهب إىل سياسة الوجبات، والقوائم، وخطاب التر
 سياسة الوجبات، والقوائم. ثم اذهب إىل الوالدين والطالب، زر 

  :لالطالع عىل سياسة الصحة والرفاهية، أو لالطالع عىل السياسة بلغات مختلفة، اذهب إىلwww.slps.org أنقر زر ،
  . والرفاهية الصحةثم اذهب إىل الوالدين والطالب، 

    لالطالع عىل المعلومات حول أرقام التعريف الشخصية، اذهب إىلwww.slps.org أنقر زر الوالدين والطالب، ثم ،
  اذهب إىل سياسة الوجبات والقوائم. 

 (، إذا كانت لديكم أي أسئلة.314) 345-2308(، أو 314) 345-4519بإدارة خدمات الطعام والغذاء على رقم يرجى االتصال 

 مع أطيب األمنيات،،

 سانتياغو، إم بي اتش، سي سي إن بي، سي إم بي -آثليا ألبرت

 مدير خدمات الطعام والتغذية

 تعتبر هذه المؤسسة مزود فرص مساوية
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