أ كثر من مجرد وجبة

يتضمن استيفاء طلب الوجبات ما يتخطى
مجرد الطعام – انظر بنفسك!

تمويل مدرسي

زيادة تمويل المواقع المدرسية
لضمان تلقي الطالب للدعم
الذي يحتاجونه

جوازات مرور للحافالت

خصومات على جوازات
المرور للحافالت أو لخدمة
الترام

وجبات مدرسية

توفر اإلنترنت

خصومات على وجبات
مدرسية صحية وطيبة

خصومات على تكاليف
اإلنترنت المنزيل

رسوم الطلبات الجامعية

خصومات على الرسوم المتصلة
بالتقدم للكليات

رسوم  SATو  ACTو AP

خصومات على رسوم
االختبارات التمهيدية للكليات

تقديمك للطلب قد يساعد
مدرستك حتى وإن لم
تستخدم برنامج الوجبات.

الخيار األول :استيفاء طلب

زر  http://www.sanjuan.edu/mealappلتقدم طل ًبا عبر اإلنترنت ،وال تحتاج الستيفاء سوى طلب واحد فقط لكل
أفراد أسرتك ،كما يمكنك أن تزور إدارة المدرسة أو الكافيتيريا بها للحصول على نسخة ورقية من الطلب.
ً
مؤهل للبرنامج.
استيفاؤك للطلب يساعد يف ضمان حصول مدرستك على التمويل الذي تستحقه إن كنت لست

الخيار  :2االنسحاب
رقم هوية الطالب  #تاريخ الميالد

توقيع ويل األمر أو الوصي

ال ،شك ًرا.

لقد قرأت عن المخصصات المحتملة واستوعبتها ،لكني حال ًيا اختار االنسحاب منها.
اإلسم األول

اإلسم األخير

التاريخ

الصف

المدرسة

أسئل ـ ـ ــة متك ـ ـ ــررة
ما هو تأثير برنامج الوجبات المجانية أو المخفضة على التمويل المدرسي؟
كل طالب يكون ربي ًبا أو يخضع لدخل معين أو يتعلم اللغة اإلنجليزية يولد زيادة يف التمويل بنسبة  ،20%فتجد أن المناطق
ً
تمويل أ كثر بكثير ،ويف منطقة مدارس سان
التعليمية التي ال تقل فيها نسبة الطالب الذين ينتمون لتلك الفئات عن  55%تتلقى
خوان التعليمية الموحدة تتلقى كل مدرسة مبالغ إضافية بغرض زيادة الخدمات المقدمة لهؤالء الطالب أو تحسينها ،استيفاء
طلب الوجبات يضمن للمدرسة تلقي كل التمويل المتاح.
هل أحتاج الستيفاء طلب لكل طفل؟
ال ،يمكنك استيفاء نموذج واحد فقط لعدة أطفال يعيشون يف نفس البيت.
من سيعرف أن أسرتنا قد تقدمت بطلب؟
ً
مؤهل واختار تناول الطعام يف الكافيتيريا ،فإن إجراءات اإلفطار والغداء هي نفسها التي تنطبق
نظامنا سري ،حتى وإن كان طفلك
ً
كامل.
على أي طالب يدفع السعر
ً
مؤهل لتلقي مخصصات أخرى؟
هل ال أزال مضط ًرا الستيفاء نموذج إذا كنت
ال ،إذا كنت حال ًيا تتلقى مخصصات قسائم الطعام أو  CalWORKSأو  KinGAPأو  FDPIRبينما لم تتغير بياناتك ،يصبح طفلك
ً
مؤهل تلقائ ًيا.
كيف يساعد التأهل للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة يف رسوم  SATأو يف طلبات التقدم للكليات؟
ً
مؤهل لإلعفاء من رسوم اختبار  ،SATكما
أي طالب يف الصف الـ  11أو الـ  12يتأهل لبرنامج الوجبات المجانية أو المخفضة يصبح
أن الطالب الذين يخضعون الختبار  SATباستخدام اإلعفاء من رسوم االختبارات يمكنهم اختيار أربع كليات من بين  2000كلية
مشاركة والتقدم بطلب لكل منها مجانًا.
هل يمكنني استيفاء نموذج الطلب عبر اإلنترنت؟
نعم ،زر  www.sanjuan.edu/mealappوانقر على الرابط لتقديم الطلب عبر اإلنترنت.
علي إدراج رقم ضمان اجتماعي؟
هل يجب
ّ
يجب أن تكتب األرقام األربعة ( )4األخيرة من رقمك بالضمان االجتماعي ( )SSNأو اختر “ال يوجد رقم ضمان اجتماعي”
( )NO SSNبوضع عالمة على المربع المجاور لها إذا لم يكن لديك رقم ضمان اجتماعي.
كيف يساعد تأهل طفلي للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة يف تكاليف جواز المرور للحافالت؟
عاما من ذوي الدخل المؤهل والذين يسعون لنيل شهادة المرحلة الثانوية مؤهلون للحصول على
الطالب من سن  5إىل ً 18
ملصقات شهرية مخفضة للترام ،ويمكن لويل األمر أو الوصي أن يستويف “نموذج أهلية الحصول على خصم الترام”
( )Discount RT Eligibility Formالمتوفر من خالل الرابط  www.sanjuan.edu/rtoutletأو يف العنوان:
.San Juan Central, 3700 Garfield Ave, Carmichael, CA 95608
ما عالقة توافر اإلنترنت ببرنامج الوجبات المجانية والمخفضة؟
ً
مخفضا لخدمات اإلنترنت المنزيل لألسر المؤهلة لبرنامج الوجبات ،للحصول على المزيد
يقدم كل من  Comsatو  AT&Tسع ًرا
من المعلومات زر  www.internetessentials.comأو .www.att.com/accessapply
لماذا توجد بعض المدارس المستثناة من متطلبات استيفاء طلب الوجبات أو االنسحاب منه؟
بنا ًء على الطالب الذين يكونون قوام تلك المدارس ،تتأهل بعض المدارس تلقائ ًيا لتوفير وجبات مجانية أو مخفضة السعر لكل
الطالب دون استيفاء أي طلبات ،ونطلب من أسر طالب تلك المدارس استيفاء نموذج للتمويل المدرسي إذا كان أبناءهم الطالب
ال يتأهلون تلقائيا ً لبرنامج الوجبات.
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www.sanjuan.edu/morethanameal

