
بیشتر از غذا
تکمیلی درخواستی غذا فوایدی فراتر از غذا 

دارد- آنرا مالحظه فرمایید! تمویل مکتب
وجوه بیشتر به مکاتب غرض 

حصول اطمینان از اینکه 
شاگردان کمکی  را که ایشان 
به آن نیاز دارند دریافت کنند

دسترسی به انترنیت
تخفیف در مورد مصارف 

انترنیت  خانه

فیس درخواستی  کالج
تخفیف در رابطه به فیس های 

درخواستی  کالج

کارت های بس
تخفیف برای کارت های 

بس، خدمات ریل

غذاهای مکتب
تخفیف در مواد غذایی 

سالم و مزه دار

SAT, ACT, AP  فیس های امتحانات
 تخفیف فیس برای امتحانات

آمادگی کالج

ارایه درخواستی میتواند 
مکتب تانرا کمک نماید 
حتی اگر شما از برنامه 

غذایی استفاده نه نمایید.

گزینه 1: تکمیلی درخواستی
به ویبسایت  http://www.sanjuan.edu/mealapp مراجعه نمایید و درخواستی تانرا بصورت آنالین ارایه 

کنید. هر فامیل میتواند تنها یک درخواستی را تکمیل نماید. به اداره مکتب تان یا کفتریا مراجعه کنید و 
نسخه کاغذی از این درخواستی را از آنجا دریافت نمایید.

در نتیجۂ تکمیلی درخواستی اطمینان حاصل خواهد شد تا مکتب تان کمک پولی را که مستحق آن است 
بدست آورد، حتی اگر شما واجد شرایط این برنامه نباشید.

نخیر تشکر. گزینه 2: صرفنظر 
من فواید احتمالی این برنامه را خواندم و درک کردم و در حال حاضر میخواهم از آن صرفنظر کنم. 

مکتبصنفتخلصنام اصلیتاریخ تولدشماره هویت شاگرد

تاریخامضای والدین یا ولی شاگرد



سواالت رایج
برنامه غذایی رایگان/ کم هزینه چگونه روی تمویل مکاتب اثر گذار است؟

هر شاگرد که میزان عاید فامیلش تحت شرایط خاص باشد، انگلیسی بیاموزد و یاهم در خانه اطفال بی سرپرست نگهداری 
شوند 20 در صد وجوه بیشتر را به مکتب تولید می کند. در نواحی تعلیمی که 55 در صد شاگردان شامل این طبقه اند، مکاتب 

حتی وجوه بیشتر را از این بابت دریافت میکنند. در منطقه San Juan Unified، مبالغ اضافی دالر به هر مکتب داده میشود تا 
سطح خدمات را برای این شاگردان بهبود ببخشد. با تکمیل کردن درخواستی غذا اطمینان حاصل خواهد شد تا مکتب تان وجوه 

کمکی موجود را دریافت کند. 

آیا من باید برای هر شاگرد یک درخواستی را تکمیل کنم؟
نخیر، شما میتوانید یک فورم را برای چندین شاگرد که در یک خانه زندگی میکنند تکمیل نمایید.

کی خواهد فهمید که فامیل ما چنین درخواستی را ارسال نموده است؟
سیستم درخواستی های مان محرم است. حتی اگر طفل تان واجد شرایط این برنامه باشد و بخواهد که در کفتریا طعام چاشت 

را صرف نماید، پروسه صبحانه و طعام چاشت حتی برای شاگردانی که قیمت کامل غذا را می پردازند یکسان می باشد.

اگر واجد شرایط دیگر مزایا نیز باشم آیا با آنهم باید فورم را تکمیل کنم؟؟
نخیر، هرگاه شما در حال حاضر از کوپون غذایی یا فود ستمپ، برنامه CalWORKS، KinGAP یا FDPIR استفاده میکنید و 

معلومات مربوط به شما تغییر نه نموده باشد، طفل تان بصورت اتومات شامل برنامه غذایی مکتب میشود.

واجد شرایط بودن در برنامه غذای رایگان/کم هزینه مکاتب چگونه میتواند در فیس درخواستی امتحان SAT یا کالج کمک کند؟
هر شاگرد صنف یازده و دوازدهم که واجد شرایط برنامه غذای رایگان/ کم هزینه است واجد شرایط امتحان رایگان SAT نیز 

می باشد. شاگردانی که امتحان SAT را بگونه ی رایگان اخذ می نمایند میتوانند از میان 2000 کالج شرکت کننده چهار کالج را 
انتخاب  کنند و بصورت رایگان درخواستی خویش را ارایه نمایند. 

آیا میتوانم درخواستی را از طریق انترنیت تکمیل نمایم؟
بله، به ویبسایت  www.sanjuan.edu/mealapp مراجعه کنید و روی لینک درخواستی آنالین کلیک  نمایید. 

آیا باید شماره تامین اجتماعی را نیز در آن درج نمایم؟
شما باید چهار رقم  اخیر شماره تامین اجتماعی یا )SSN( تانرا نوشته کنید و یاهم هرگاه یکی از این شماره ها را نداشته باشید 

در نزدیکی جعبه ی که عبارت NO SSN )شماره تامین اجتماعی ندارم( نوشته شده، عالمت بگذارید. 

هرگاه طفلم واجد شرایط برنامه غذای رایگان/ کم هزینه مکتب باشد، چگونه این امر در مصارف کارت های بس کمک مینماید؟
شاگردانی که از لحاظ عاید خانوادگی واجد شرایط باشند و بین سنین 5 - 18 سال قرار داشته باشند و درسهای لیسه را به پیش 
می برند واجد شرایط ستیکرهای تخفیف شدۂ ماهانه بس های RT میشوند. والدین/ولی شاگرد میتوانند  فورم واجدین شرایط 

 San Juan Central, یا به آدرس www.sanjuan.edu/rtoutlet  را که در ویبسایت RT برای دریافت تخفیف کارت های بس
Garfield Ave, Carmichael, CA 95608 3700 قابل دسترس اند، تکمیل نماید.

دسترسی به انترنیت و برنامه غذای رایگان/ کم هزینه مکاتب چگونه باهم ارتباط دارند؟؟
شرکت های Comcast و AT&T هردو خدمات انترنیتی ارزان را برای فامیل های که واجد شرایط برنامه غذای رایگان اند 

عرضه می نماید. برای معلومات بیشتر، به ویبسایت www.internetessentials.com یا www.att.com/accessapply رفته و 
درخواستی تانرا ارایه کنید.

چرا بعضی از مکاتب از شرایط تکمیلی درخواستی غذا مستثنی هستند و یاهم میتوانند از آن صرفنظر کنند؟
براساس ترکیب شاگردان، بعضی از مکاتب بصورت واجدیت اتومات شرایط، غذای رایگان/ کم هزینه را برای تمامی شاگردان 

بدون اینکه درخواستی غذا را تکمیل کنند، فراهم می سازد. در صورتیکه شاگردان این مکاتب بصورت اتومات واجد شرایط این 
برنامه غذایی نباشد، از فامیل های شان خواسته خواهد شد تا فورم تمویل مکاتب را تکمیل کنند.

بیشتر از غذا
www.sanjuan.edu/morethanameal


