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 )CEP(برنامھ تأمین صالحیت اجتماعی 
 ھای پرتکرارپرسش

 
 ) چیست؟CEPتأمین صالحیت اجتماعی (
 Communityتأمین صالحیت اجتماعی (

Eligibility Provision یک برنامھ تأمین (
غذای فدرال است تا دسترسی بھ برنامھ ملی 

 National School Lunchنھار مدرسھ (
Program/NSLP صبحانھ مدرسھ )، و برنامھ

)School Breakfast Program/SBP را بھ (
موجب قانون کودکان سالم و غیرگرسنھ 

)HHFKA ۲۰۱۰) مصوب کنگره در سال 
بھ مدارس واجد شرایط  CEPافزایش دھد. 

ھای غذایی رایگان را بھ دھد تا وعدهامکان می
آموزان خود، صرفنظر از میزان درآمد دانش

زحمت گردآوری  CEPافراد، ارائھ دھند. 
ھای خانوار را جھت تعیین صالحیت تقاضانامھ

ھای غذایی مدرسھ رفع کرده است و برای وعده
ھای در عوض بر اطالعاتی از سایر برنامھ

آزمایش شده از جملھ برنامھ کمک تغذیھ مکمل 
)SNAP)، CalFresh and Temporary 

Assistance for Needy Families (TANF (
و  CalWORKsھای نیازمند]، [ویژه خانواده
 کند.غیره تکیھ می

 
 چگونھ است؟ CEPنحوه مشارکت مدارس در 

آموزانی صالحیت مدارس بر اساس تعداد دانش
کھ مستقیماً برای دریافت وعده غذایی رایگان بھ 

 ،CalFreshھای ازای مشارکت در برنامھ
CalWorks، Food Distribution 

Program on Indian Reservations 
(FDPIR یا (Head Start شوند یا تأیید می

خانمان، تحت سرپرستی، مھاجر یا افرادی کھ بی
فراری بھ عنوان درصدی از تعداد کل 

 شود.شوند، تعیین میھا شناسایی مینامیثبت
 

) باید ISP» (آموزان شناسایی شدهدرصد دانش«
درصد باشد تا گروھی از مدارس یا  ۴۰≥ 

تکی مشارکت کنند. مدارس  مدارس بھ صورتی
 ملزم بھ مشارکت ھستند. ISP) ≥ ۶۲.۵با (

 Communityچھ کسی از صالحیت اجتماعی (
Eligibilityشود؟ ھمھ! مند می) بھره 

آموزان ھر روز بدون احساس شرم، دانش
دسترسی بھتری بھ غذاھای مقوی رایگان دارند، 

کنند و میزمان کمتری را در صف ناھار سپری 
زمان بیشتری را صرف خوردن غذاھای مقوی 

دیگر نیازی نیست والدین نگران تکمیل  کنند.می
ھای خانوار باشند بھ این معنی کھ تقاضانامھ

کاغذبازی کمتری وجود خواھد داشت و نگرانی 
ھای پرداخت ھای ناھار یا ھزینھدر مورد حساب

نشده غذا نخواھند داشت. کارکنان سالن 
وری زمان سرو غذا را بھ طور کارآمدی غذاخ

آموزان زمان بیشتری برای اند تا دانشتنظیم کرده
 صرف غذا داشتھ باشند.

 
چھ نوع مدارکی از مدارس واجد شرایط الزامی 

 است؟
ھای کند تا فرمھا را ملزم نمیخانواده CEPگرچھ 

درخواست غذا را تکمیل کنند، اما از یک فرم 
 School Program( خدمات برنامھ مدرسھ

Services Form برای کمک بھ تخصیص (
بودجھ فدرال از طریق فرمول تأمین بودجھ 

 Local Control Fundingکنترل محلی (
Formula/LCFF ھای در و برنامھ ۱) بند

شود. در نتیجھ، معرض خطر، استفاده می
مدارس باید ھمچنان اطالعات خانوار ھر 

م تأیید نشده است و آموزی کھ بھ طور مستقیدانش
آموز جدیدالورود را از طریق فرم نیز ھر دانش

 آوری کنند.خدمات برنامھ مدرسھ جمع
 

ھای خدمات برنامھ مدرسھ چگونھ توزیع و فرم
 شوند؟آوری میجمع
ھای خدمات برنامھ مدرسھ بھ تمامی فرم

شود. این یک آموزان جدیدالورود داده میدانش
نام لزامی از روند ثبتفرم جدید است و بخشی ا

ھای خدمات برنامھ مدرسھ تنھا برای ماست. فرم
آموزان جدیدالورود منطقھ آموزشی دانش

) Twin Riversیکپارچھ توئین ریورز (
ھا بھ منطقھ آموزشی ضروری است.   این فرم

ھای دھد تا ھمچنان بودجھ برنامھامکان می
آموزشی مختلف را در مدارس برای 

تأمین کند. اگر در پرونده ھر  آموزاندانش
آموز یک فرم نداشتھ باشیم، بودجھ را از دانش

ھای دھیم و احتمال از دست دادن برنامھدست می
آموزشی در مدارس نیز وجود دارد. تمامی 

اکتبر تحویل  ۳۰ھا باید با درج تاریخ قبل از فرم
 داده شوند.

 

 کند؟آموز چھ وعده غذایی دریافت میدانش
آموز یک وعده صبحانھ و یک وعده ر دانشھ

کند. منوھا بر اساس نھار بدون ھزینھ دریافت می
شوند و میوه و تنظیم می USDAنامھ تغذیھ آیین

سبزیجات تازه در آن گنجانده شده است. در 
[امکان عدم  Offer vs Serveھنگام سرو غذا، 

شود. پذیرش غذای غیردلخواه] ھمچنان اعمال می
آموزان پیشنھاد کیبات غذایی باید بھ دانشتمام تر

ھا باید حداقل سھ مورد، شامل حداقل شود و آن
 یک پرس میوه یا سبزی را انتخاب کنند.

 
 شود؟ ھر وعده غذایی چگونھ پیگیری و ثبت می

) Nutrition Servicesبخش خدمات تغذیھ (
(نقطھ  Point of Serviceھمچنان با استفاده از 

کند.   خدمات) ھر وعده غذایی را پیگیری می
آموز ھای غذایی در حساب شخصی دانشوعده

(بدون ھر گونھ ھزینھ برای غذا) پیگیری و ثبت 
آموزان بھ ترتیب کالس در صف شود و دانشمی

خود استفاده  PINگیرند و از کارت یا قرار می
 کنند. می

 
ر برنامھ غذای توانند دآیا بزرگساالن/معلمان می

 مدرسھ شرکت کنند؟
ھای غذایی رایگان مدرسھ ویژه وعده
ھای واجد شرایط است. آموزان در محلدانش

توانند بزرگساالنی کھ مایلند غذا دریافت کنند می
وعده غذایی را با نرخ بزرگساالن خریداری 

، شیر 4.00، ناھار $2.25صبحانھ $کنند؛ 
$0.35. 

 


