Ukrainian

ОНОВЛEННЯ! USDA продовжить пільгове харчування для дітей віком до 18 років

USDA випустила оновлені рекомендації, про те що харчування може бути надане безкоштовно
для всіх дітей від 0 до 18 років. Починаючи з вівторка, 8 вересня 2020 року, один сніданок і один
обід на дитину, щоденно, як це було всім дітям 0-18 років у 44 школах. За додатковим запитом,
для сімей ми зможемо надавати для дітей, вегетаріанські страви.
Дні - з понеділка по п'ятницю, крім святкових днів і вихідних днів
Часи надання страв: в усіх школах з 7:00 до 8:30 ранку
Якщо ви не в змозі забирати їжу вранці, існує додатковий розклад:
-

Початкові школи: з 11:00 до 12:00
Середні (Middle) школи та школа Meraki: з 12:15 до 1:00
Школи Bella Vista, El Camino, Mira Loma, Rio American: 12:15 - 1:15
Школи Encina і San Juan: 12:30 - 1:30
Casa Roble: 11:20 - 12:20

Місцезнаходження: Відвідайте www.sanjuan.edu для повного переліку початкових та
середніх/заключних шкіл.
Оновлення! Про перевірку
Щоб батьки могли отримувати їжу для своїх дітей, без їх присутності і при цьому відповідати
вимогам державної програми, кожній сім'ї, потрібно заповнити нову заяву зеленого кольору,
повернувши для перевірки нашим працівникам Відділу Харчування/Nutrition Services, які будуть
видавати вам їжу у школі. Це потрібно щоб отримати відповідну кількість порцій. Цей зелений
папір потрібен кожного разу, коли ви будете забирати їжу.
Існує два способи, як наші сім’ї, можуть отримати новий бланк заяви, зеленого кольору:
1. Принесіть лист, який був надісланий вам в серпні від відділу харчування, і новий бланк
заяви зеленого кольору, буде виданий вам про кількість студентів, які були у старому листі.

АБО
2. У перший день отримання їжі, принесіть з вами лист, якщо він у вас є, і візьміть із собою
дітей яких потрібно додати, для яких ви будете збирати їжу. На основі загальної кількості
дітей, буде видана нова заява зеленого кольору. Після цього, не обов’язково буде брати
дітей із собою для отримання їжі.

ПРИМІТКА Якщо ви загубите новий зелений бланк заяви про перевірку, вам потрібно буде знову привести
всіх дітей, щоб отримати новий бланк.

Заяви для харчування на 2020-2021 рік
Сім’ям, діти яких навчаються в SJUSD, ми настійно рекомендуємо подати заяву на
отримання безкоштовного або пільгового харчування на 2020/2021 навчальний рік. Для
того щоб подати заяву онлайн, перейдіть за посиланням - https://mealapps.sanjuan.edu. Також
отримати заяву можна, під час отримання їжі, в одній із шкіл округу. Після ухвалення, ви
отримаєте додаткові пільги.
Запитання? Телефонуйте в окружний відділ харчування за номером (916) 971-7026 або за
електронною поштою SJUSDNutritionServices@sanjuan.edu
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