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 2020  -"آموزش از راه دور"برای   غذایی اطالعات در باره وعده های غذایی دیپارتمنت خدمات 
 

پنج  از  وع  در    13شنبه،  شر غذایی  خدمات  دیپارتمنت  غذایی    مکتب/مدرسه  44اگست،  های  وعده  تعلییم  حوزه  شتاش  در 
باشد. )اطالعات در رابطه  ، م(curbside)تسلییم در کنار پارکینگ موتر    ،نماید. روش توزی    ع این وعده های غذایی توزی    ع م 

خدمات توزی    ع وعده    گردند، ضمیمه این ایمیل گردیده است.(به مکتب/مدرسه هایی که در آن ها وعده های غذایی توزی    ع م 
گردد. روز های رخصتی عموم و روز های غیر دریس، ارائه مصبح    30  8-00  7جمعه، از ساعت  -های غذایی از روز دوشنبه

نیم  توزی    ع  غذایی  های  غذایی وعده  های  وعده  روز   که  گردد.  ن  عیر در  مرصف  چاشت باشد،  م   برای  غذای  و  صبحانه  شامل 
مکتب/مدرسه رصف    در   توانرا نیم وعده های غذایی    . استهوان،  م شده در حوزه تعلییم سن آموزان ثبت نابرای تمام دانش 

 گذاری اجتمایع رعایت گردد. قواعد فاصله باید  و در همه زمان کرد 
 

باید نام و شماره شناسایی هریک از دانش  یا شپرست های قانوین  تهیه  دانش   آموزان، والدین  توسط حوزه تعلییم  آموز را که 
بر اساس وضعیت هر دانش ،  دیده استگر  خدمات غذایی ارائه دهند. وعده های غذایی  آموز؛ رایگان،  به کارکنان دیپارتمنت 

یافته، یا   تخفیف  قیمت  م   قیمتبه  چارچ/هزینه  خانوده ها  باالی  درخواست مکمل،  سال  شود.  برای  باید  غذایی  وعده  نامه 
درخواست  باشد.  تکمیل گردیده  آموزیسر  آننامجاری  شکل  به  )ه  روشالین  م   ترجیح   که  تعلییم  سایت  باشدحوزه  در   )

https://mealapps.sanjuan.edu   نامه های کتتی در تمام مکاتتی که در آن وعده های  تواند. درخواست تکمیل گردیده م
توانید آن را به هریک از این مکاتب/مدارس تسلیم دهید.  رس بوده و پس از تکمیل نمودن مقابل دست  ، گردد غذایی توزی    ع م 

نمایند   به شکل نقد یا توسط چک پرداخت م   وعده های غذایی شان را قیمت تخفیف یافته یا قیمت مکمل    که  آموزاین دانش 
خط مهر شده باالی آن نوشته شده باشد،    آموزان(آموز )دانش  دانش نام و شماره شناسایی که    پرداخت ها باید در پاکت  در 

د. مبلغ مکمل به حساب دانش   شود. گردد، پول خرد اضافن بازگردانیده نیم آموز اعمال مصورت گیر
 

دارید  پرسشر  شماره    ، اگر  از  استفاده  آدرس  916)  979-8966با  ایمیل  یا   )Nutritionservices@sanjuan.edu ،    به
 تماس شوید به  دیپارتمنت خدمات غذایی حوزه تعلییم
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