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 د والدینو لپاره د ښه راغالست لیک
 د خوړو او غذاېې خدماتو څانګه

 x74519 4519-345( 314)التها البرټ سانتیاګو، د خوړو او غذاېې خدماتو رییس 
 x72308 2308-345( 314)ټینیسیا ویلیامز، د احتساب متخصص                          

 x 76115 6115-331( 314)ایریکا هولینشیډ، د خوړو ورکولو متخصص 
 

 

باور لري چې یو له خورا مهم الرو څخه چې  LLC(، SFE( او سویل لویدیز د خوړو د خدماتو عالي )SLPSد سینټ لوئس عامه ښوونځي )

موږ کولی شو زده کونکو سره د دوی په ټولګیو کې ښه فعالیت کولو کې مرسته وکړو دوی ته د صحي او روغتي ډوډۍ چمتو کول دي. 

 .مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې نرخونه د بدلون تابع دي
 

 د ټولنې د وړتیا برابرولو پروګرام: 
ښوونځي ټولو زده کونکو ته اجازه ورکوي  SLPSد سینټ لویس عامه ښوونځي د ټولنې د وړتیا برابرولو پروګرام پرمخ وړي، کوم چې د 

 چې د خواړو ګټو لپاره د کورنۍ غوښتنلیک بشپړولو پرته وړیا د سهار چای، د غرمې ډوډۍ، د ماښام ډوډۍ او سپك خواړه وخوري. 

ې خدماتو  ې د متحده ایاالتو د زراعت څانګه )د خوړو او غذاي  ې الندې پروګرامونه اداره کوي چ  (، د USDAڅانګه د ماشومانو د غذاي 
ې او روغتیا او لوړ پوړو خدماتو لخوا ضامن شوي  DESEابتداي   او ثانوي زده کړو څانګه )

 (، او د میسوري څانګ 

 ( ي د سهار چای پروګرام
 (SBPد ښوونځ 

 ( ي د غرمې ډوډۍ ملي پروګرام
 (NSLPد ښوونځ 

 ( یجاتو پروګرام ز  (FFVPد تازه میوو او سب 
 ( ي وروسته د سپك خواړو پروګرام

 (ASPد ښوونځ 
  د سمارټ سپك خواړو/فنډ پورته کونکي 
 ( د ماشوم او بالغ د پاملرنې د خوړو پروګرامCACFP) 
 ې پروګرام  د اوړي د تغذیي

  د ښوونځي د سهار چای پروګرام: 
    .2.50$د بالغ معاش خواړه: د سهار خواړه د ټولو زده کونکو لپاره له لګښت څخه وړیا ده 
  خواړه د ښوونځي له پیل څخه مخکې په ټولګیو او کافېټیریا کې وړاندې کیږي 
 ٪ ټیټ غوړ شیدې یا غیر غوړ شیدو انتخاب 1جوس، ٪ 100د ورځني ګرم داخلي توکي یا حبوبات، میوه یا 

  60$.-چاکلیټ:  55$. -هر ډول اضافي شیدې اخیستل کیدی شي: سپین  

 ( د خوړو لست د سینټ لوئس عامه ښوونځیو په ویب سایټ کې موقعیت لريwww.slps.org/menus) 
 

 د ښوونځي د غرمې ډوډۍ ملي پروګرام:
  ابتدایي ښوونځي:

   .4.15$ :د بالغ معاش خواړهد غرمې ډوډۍ د ټولو زده کونکو لپاره له لګښت څخه وړیا ده 

 ٪ ټیټ  1د غرمې په ډوډۍ کې د صحي ګرمو داخلو انتخاب، ټول غله توکي، میوه، سبزیجات، د سبزیجاتو ډوډۍ انتخابونه، او

 غوړ شیدې یا غیر غوړ چاکلیټ شیدې شامل دي
  خواړه په ټولګیو او کیفیټیریا کې وړاندې کیږي 
  60$.-چاکلیټ:  55$. -هر ډول اضافي شیدې اخیستل کیدی شي: سپین  

 ( د خوړو لست د سینټ لوئس عامه ښوونځیو په ویب سایټ کې موقعیت لريwww.slps.org/menus) 
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 منځني ښوونځي: 
   .4.15$د بالغ معاش خواړه: د غرمې ډوډۍ د ټولو زده کونکو لپاره له لګښت څخه وړیا ده  

 ٪ ټیټ  1د غرمې په ډوډۍ کې د صحي ګرمو داخلو انتخاب، ټول غله توکي، میوه، سبزیجات، د سبزیجاتو ډوډۍ انتخابونه، او

 غوړ شیدې یا غیر غوړ چاکلیټ شیدې شامل دي
  60$.-چاکلیټ:  55$. -هر ډول اضافي شیدې اخیستل کیدی شي: سپین  

 ( د خوړو لست د سینټ لوئس عامه ښوونځیو په ویب سایټ کې موقعیت لريwww.slps.org/menus) 

 ( ه ې شمبر
ندیز ژ ې او د غرمې ډوډۍ ترالسه کولو پرمهال د خپل شخصي پبر

( د ننه کولو لپاره يو کیپډ PINهر زده کوونک به د ناشت 
ې وي.   به هر  PINکاروي. 

 کال یو شان پای 
 عالي ښوونځي: 

   .4.15$د بالغ معاش خواړه: د غرمې ډوډۍ د ټولو زده کونکو لپاره له لګښت څخه وړیا ده 

 ٪ 1د غرمې په ډوډۍ کې د صحي ګرمو داخلو انتخاب، ټول غلې توکي، تازه میوې، سبزیجات، د سبزیجاتو خواړو انتخابونه، او 
 ټیټ غوړ شیدې یا غیر غوړ شیدې شامل دي 

 د صحي خوړلو انتخابونو لپاره د تازه میوو او سبزیجاتو بار 
  60$.-ټ: چاکلی 55$. -هر ډول اضافي شیدې اخیستل کیدی شي: سپین  

 ( د خوړو لست د سینټ لوئس عامه ښوونځیو په ویب سایټ کې موقعیت لريwww.slps.org/menus) 

 ( ه ې شمبر
ندیز ژ ې او د غرمې ډوډۍ ترالسه کولو پرمهال د خپل شخصي پبر

( د ننه کولو لپاره يو کیپډ PINهر زده کوونک به د ناشت 
ې وي.  PINکاروي. 

 به هر کال یو شان پای 

  وروسته د ماښام ډوډۍ پروګرام(: CACFPد ماشومانو او بالغانو د پاملرنې د خوړو پروګرام )
 د ښوونځ 

 ې لخوا ضامن شوی
ي وروسته پروګرام د میسوري د روغتیا او لوړ پوړو خدماتو څانک 

 د ښوونځ 

 يزده کوونکو ته ماښا ي ډوډۍ او سپك خواړه ورکول کبر ږ ۍ غذایي
 متز

  ي پروګرامونه شامل دي د برخه
، بډایه کول، او د ورزشژ ې پکې تعلیمي ي وروسته پروګرام چمتو کوي چ 

ې د ښوونځ  ي چ 
هغه ښوونځ 

 اخیستلو وړ دي 

  ي
ه یا ګرم خواړه ترالسه کویل شژ ي سړ

 ښوونځ 
 اضافي غذایي معلومات:  

 www.slps.orgویب پاڼې لیدنه وکړئ:  SLPSد • 

  : ې لپاره، الړ شژ 
ې ته د بیاکتتز

ې عمومي کتتز
ي خدماتو څانک   والدین او زده کونګ  ټب، په www.slps.orgد خوړو او غذایي

ې باندې کلیک وکړئ، بیا 
.  عموم  کتن   ته الړ شژ 

  ې لپاره  د خواړو پالیس  او مینو او د والدینو لپاره ښه راغالست لیکپه نورو ژبو کې
، ته الړ ش   ، www.slps.org   بیاکتتز

.  د خوړو پالیس  او مینوباندې کلیک وکړئ، بیا  د والدینو او زده کونګ  ټب  ته الړ شژ 

  : ې لپاره، یا په نورو ژبو کې د پالیسۍ لیدلو لپاره، الړ شژ 
ې پالیسۍ بیاکتتز

والدینو او , د www.slps.orgد روغتیا او هوسایتز
ې باندې کلیک وکړئ، بیا  زده کونګ  ټب

.  روغتیا او هوساین    ته الړ شژ 

 ( و ې شمیر
ندي  ې لپاره،  لوماتو( په اړه د معPINsد شخص  پیر 

والدینو او زده کونګ  د  ته الړ ش   ، www.slps.org  بیاکتتز
  ته الړ شژ   خوړو پالیس  او مینوباندې کلیک وکړئ، بیا د  ټب

کې اړیکه ونیسئ که تاسو کومه  2308-345( 314یا ) 4519-345( 314مهرباني وکړئ د خوړو او غذایي خدماتو څانګې سره په )

 پوښتنه لرئ.

 په اخالص،

 MPH, CCNP, CMPالتها البرټ سانتیاګو، 

 د خوړو او غذاېې خدماتو رییس

 .دا موسسه د مساوي فرصت چمتوکونکي ده
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