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 ( C E P ) برنامج تكافل الوجبات المدرسیة
 األسئلة األكثر شیوًعا

 
ماذا یقصد ببرنامج تكافل الوجبات المدرسیة 

)CEP؟( 
البرنامج عبارة عن إعانات غذائیة فیدرالیة 

برنامج وجبات الغذاء للوصول بشكل أكبر إلى 
) وبرنامج وجبات NSLPلطلبة المدارس الوطنیة (
) بموجب ما ینص SBPإفطار لطلبة المدارس (

علیھ قانون الطفل السلیم اآلمن من الجوع 
)HHFKA الذي اعتمده مجلس الشیوخ األمریكي (

. ھذا البرنامج یسمح للمدارس المؤھلة 2010في 
ور بغض بتوفیر وجبات مجانیة للطلبة الحض

النظر عن الدخل الشخصي. وھو یعتمد في تحدید 
أھلیة المدارس للحصول على الوجبات المدرسیة 
على البیانات المجمعة عن طریق برامج اختباریة 
بوسائل مختلفة مثل برنامج المعونة الغذائیة 

) وبرنامج المساعدات الغذائیة SNAPالتكمیلي (
ؤقتة وبرنامج المعونة الم CalFreshاألسریة 

) وبرنامج فرص TANFالخاصة باألسر الفقیرة (
وما إلى  CalWORKsالعمل والمسؤولیة لألطفال 

ذلك، وھو بتلك الطریقة یستغنى عن تجمیع طلبات 
 التقدیم المنزلیة ویخفف علیھم من عبئھا.

 
 كیف تشارك المدارس في ھذا البرنامج؟

وضع المدارس المؤھلة للحصول على وجبات 
 البرنامج

یستند إلى عدد الطلبة المعتمدین اعتماًدا مباشًرا 
للحصول على الوجبات المجانیة وفقًا لمشاركتھم 

وبرنامج  CalWORKsو CalFreshفي برامج 
)، أو FDPIRتوزیع الغذاء في المحمیات الھندیة (

أو المصنفین تبع  Head Startبرامج اإلعانات 
ا لنسبة التشرد أو التبني أو الھجرة أو الفرار وفقً 

 مئویة من إجمالي المقدمین في الموقع.
 

تكون "النسبة المئویة للطلبة یشترط أن 
حتى یشارك بالمئة  ISP (≤ 40المصنفین" (

البرنامج.  تجمع مدارس أو مدارس فردیة في
على أن یفوض بالمشاركة من تكون النسبة 

 .62.5 ≥المئویة لھ 

 ما الوجبات التي سیحصل علیھا الطالب؟
یحصل كل طالب على وجبة إفطار واحدة ووجبة 

 غذاء واحدة بال مقابل.
وتنظم قوائم الوجبات وفقًا للتوجیھات الغذائیة 
الصادرة من قبل وزارة الزراعة األمریكیة، 

 وتتضمن فواكھ وخضروات طازجة.
 Offerخالل تقدیم الوجبة، سیواصل العمل بنظام 

vs Serve لیحق للطلبة أن یقدم لھم جمیع 
المكونات الغذائیة وأن یختاروا ثالثة مكونات على 
األقل، على أن تتضمن طبقًا واحًدا من الفاكھة أو 

 الخضروات على األقل.
 

 كیف سیتم تتبع الوجبات؟
ستواصل إدارة الخدمات الغذائیة العمل بخطة 
مركز الخدمة لتتبع كل وجبة مقدمة. كما سیتم تتبع 

الب (دون الوجبات من خالل حساب شخصي للط
رسوم للوجبة) وسیواصل الطلبة االصطفاف في 
الصفوف حسب فصولھم مع استخدام بطاقاتھم أو 

 .PINرقم التعریف الشخصي 
 

ھل یسمح للكبار/المدرسین المشاركة في برنامج 
 الوجبات المدرسیة؟

الوجبات المدرسیة المجانیة موجھة للطلبة بالمواقع 
لكبار المھتمین المؤھلة للبرنامج. أما غیرھم من ا

بالحصول على الوجبات یمكنھم شراءھا بأسعار 
 وجبات الكبار وھي كالتالي:

وجبة  –دوالر أمریكي  2.25 –وجبة اإلفطار 
دوالر  0.35لبن  –دوالرات أمریكیة  4.00الغذاء 
 أمریكي

 
 

 من المستفید من البرنامج؟ الكل!
یحق للطلبة الحصول على الوجبات الغذائیة 
المجانیة بشكل أكبر یومیًا دون الشعور بالعار، مع 
االنتظار لوقت أقصر في صفوف وجبات الغذاء 
والحصول على وقت أطول في تناول تلك 
الوجبات. لن یقلق أولیاء األمور بعد اآلن بشأن 
ملء الطلبات األسریة مما یعني القلیل من األوراق 
وعدم القلق بشأن حسابات الغذاء أو رسوم 

بات المستحقة الدفع. كما یتاح لطاقم الكافیتریا الوج
وقتًا ممتًدا في تقدیم الوجبات لیسمح للطلبة بوقت 

 أكبر لتناول وجباتھم.
 

ما أنواع األوراق المطلوبة من المدارس المؤھلة 
 للبرنامج؟

بالرغم من أن البرنامج ال یشترط على األسر ملء 
ات نماذج التقدیم، إال أنھ سیستخدم نموذج خدم

برنامج المدارس للمساعدة في تخصیص صنادیق 
تمویل الوالیة عبر خطة تمویل الرقابة المحلیة 

)LCFF وبرامج المجموعات الدراسیة ،(Title 1 
 .At-riskو

مازالت المدارس في حاجة إلى تجمیع البیانات 
األسریة عبر نموذج خدمات برنامج المدارس لكل 

طالب  طالب غیر معتمد اعتماد مباشر ولكل
 مستجد.

 
كیف ستوزع وتجمع نماذج خدمات برامج 

 المدارس؟
توزع النماذج على كل الطلبة المستجدین. وھذه 
النماذج نماذج جدیدة وإلزامیة الكتمال إجراءات 

التقدیم في البرنامج. وال یحتاجھا إال الطلبة 
 Twinالمستجدون فقط في منطقة اتحاد مدارس 

Riversلمنطقة بمواصلة . وھذه النماذج تسمح ل
تمویل شتى البرامج التعلیمیة داخل المدارس 
للطلبة. وننوه أنھ في حالة عدم حصولنا على 

ملف الطالب المحفوظ بھ النموذج الخاص بھ، 
فستفوت علینا فرصة التمویل ومن المحتمل أن 
تفوتنا فرصة البرامج التعلیمیة داخل المدارس. 

ي موعد ویرسل جمیع النماذج مع ذكرالتاریخ ف
 أكتوبر. 30أقصاه 


