
(916) 566-1600 ext. 36277                                 3222 Winona Way, North Highlands, CA 9566         (Dari)              خدمات تغذیھ 

 

 )CEP( شروایط واجد جامعھ برای خوراکی مواد تامین 
سواالت متداول    

 برای خوراکی مواد تامین پروگرام از کسی چھ
 !کس ھر گردد؟ می مند بھره شرایط واجد جامعھ

 مغذی غذایی ھای وعده بھ بیشتر روز ھر شاگردان
 زمان سرافگندگی، بدون کنند، می پیدا دسترسی

 زمان و کرده سپری چاشت نان صف در را کمتری
 دست بھ ای تغذیھ ھای غذا صرف برای بیشتری

 کردن پر مورد در نیستند مجبور والدین. آورند می
 کم معنی بھ کھ باشند نگران خانگی ھای درخواست

 مورد در نگرانی و ھا پرانی کاغذ حجم کردن
 ھای ھزینھ پرداخت یا و چاشت نان ھای حساب
 بندی زمان تریا کافھ کارکنان. است غذایی وعده

 وقت تا داشت خواھند ای ساده غذایی خدمات
 مواد بتوانند و شود فراھم شاگردان برای بیشتری
 .کنند صرف را خود غذایی

 
 ضرورت شرایط واجد مکاتب از مدارکی نوع چھ

 است؟
 فرم کھ خواھد نمی ھا خانواده از CEP چھ اگر
 خدمات فرم کنند، پر را غذا درخواست ھای

 بودجھ تخصیص بھ کمک برای مکتب پروگرام
 محلی کنترل مالی فرمول طریق از دولتی

)LCFF(، ھای پروگرام و 1 عنوان At-risk 
 باید ھمچنان مکاتب بنابراین،. شود می استفاده

 پروگرام خدمات فرم طریق از را خانوار اطالعات
 نشده تصدیق مستقیما کھ شاگردی ھر برای مکتب
 جمع شده، نام ثبت تازه شاگردان برای و است

 .کند آوری
 

 خدمات ھای فرم آوری جمع و توزیع نحوه
 بود؟ خواھد چگونھ مکتب پروگرام

 تازه شاگردان تمام بھ مکاتب پروگرام خدمات فرم
 است جدید فرم یک این. گردد می ارائھ شده نام ثبت

. باشد می ما نام ثبت مراحل از اجباری بخشی و
 برای فقط مکتب پروگرام خدمات ھای فرم

 Twin Rivers مکتب در تازه کھ شاگردانی
Unified School District اند شده نام ثبت 

 می اجازه ولسوالی بھ ھا فورم این. است ضرورت
 را مختلف آموزشی ھای پروگرام ھمچنان تا دھد
 در ما اگر. کند تمویل شاگردان برای مکاتب در

 باشیم، نداشتھ فرم یک شاگرد ھر برای پرونده یک
 طور بھ و داد خواھیم دست از را مالی ھای کمک
 دست از را مدارس در آموزشی ھای برنامھ بالقوه

 تا و شوند زده تاریخ باید ھا فورم تمام. داد خواھیم
 .شوند تسلیم مکتب بھ 30 اکتبر از قبل

 

 
 شروایط واجد جامعھ برای خوراکی مواد تامین

)CEP (چیست؟ 
 شرایط، واجد جامعھ برای خوراکی مواد تامین

 فدرال دولت طرف از خوراکی مواد تھیھ پروگرام
 ملی پروگرام بھ دسترسی افزایش برای کھ است
 صبحانھ پروگرام و) NSLP( مکتب چاشت نان

 فارغ و صحتمند کودکان قانون تحت) SBP( مکتب
 سال در کنگره  مجوز با) HHFKA( گرسنگی از

 واجد مکاتب بھ CEP. است شده تأسیس 2010
 درآمد بھ توجھ بدون تا دھد می اجازه شرایط
 اختیار در را رایگان غذایی ھای وعده فردی،

 آوری جمع CEP. دھد قرار مکتب شاگردان
 شرایط واجد تعیین برای خانگی ھای درخواست

 را مکتب غذایی ھای وعده دریافت برای بودن
 دیگر اطالعات بھ آن جای بھ و کرده حذف

 مانند گرفتھ قرار آزمایش مورد ھای پروگرام
 تکمیلی تغذیھ غذایی کمک ھای پروگرام

)SNAP(، CalFresh، برای موقت ھای کمک 
 و TANF(، CalWORKs( نیازمند ھای خانواده

 .کند می بسنده غیره
 

شرکت می  CEPچگونھ مکاتب در پروگرام 
 کنند؟

 بر CEP پروگرام در غذا وضعیت برای مکاتب
 دریافت برای مستقیما کھ شاگردانی تعداد اساس

 ھای پروگرام در اشتراک با رایگان ھای غذا
CalFresh، CalWorks، مواد توزیع برنامھ 

 برنامھ یا) FDPIR( بومی مردم مناطق در غذایی
 بی عنوان بھ کھ کسانی یا Head Start ھای

 اند شده تصدیق فراری یا مھاجر یتیم، ، خانمان،
 ثبت سن ـدرصد اساس بھ شد خواھند شرایط واجد

 .  سایت تمام کنندگان نام
 
 باید) ISP" ( شده مشخص شاگران سن ـدرصد“

 یا و مکاتب از گروھی تا باشد درصد 40 از بیش
 این در بتواند جداگانھ صورت بھ مکتب یک

 از بیشتر) ISP( با مکاتب. کند شرکت پروگرام
 .ھستند شرکت بھ موظف درصد 62.5

 

 کرد؟ خواھد دریافت غذائی نوع چھ شاگرد
 بدون ناھار یک و صبحانھ یک تواند می شاگرد ھر

 براساس منوھا. کند دریافت ای ھزینھ ھیچ
 و شده ریزی برنامھ USDA تغذیھ دستورالعمل

 طول در. باشد می تازه سبزیجات و میوه شامل
 خود انتخاب بھ توانند می شاگردان غذا، سرویس

 غذایی مواد تمام. کنند استفاده منو داخل غذاھای از
 باید شاگرد و گردد ارائھ شاگرد بھ باید منو شامل
 از خوردن شامل کھ کنند انتخاب را جزء سھ حداقل

 .باشد می سبزیجات یا میوه
 

 شود؟ می ردیابی غذایی وعده ھر چگونھ
 Point of طرح از ھمچنان تغذیھ خدمات

Service ھر کھ کند پیگیری تا کرد خواھد استفاده 
 حساب توسط ھا غذا. است شده صرف غذایی وعده

) خوردن غذا ھزینھ بدون( شاگردان شخصی
 بھ صنف ترتیب بھ شاگردان شود، می ردیابی
 خود PIN یا کارت از و شوند می وارد صف

 .کنند می استفاده
 
 مکتب غذایی پروگرام در معلمان/  بزرگساالن آیا

 کنند؟ می شرکت
 سایت در شاگردان برای رایگان غذایی ھای وعده
. است شده گرفتھ نظر در شرایط واجد ھای

 یک توانند می غذا دریافت بھ مند عالقھ بزرگساالن
 کنند؛ خریداری بزرگسال قیمت بھ را غذایی وعده

$  شیر ،4.00$  نان چاشت ،2.25$  صبحانھ
0.35 

 


