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کمیونڻی اہلیت سے کون فائده اڻھا تا ہے ؟ کیا ہر 
 کوئی؟

طلبا روزانہ صحت بخش مفت خوراک تک رسائی 
حاصل کر سکتے ہیں ، لنچ الئنز میں کم وقت 
صرف ہوتا ہے اور طلبا صحت بخش خوراک 

وقت صرف کرتے ہیں۔والدین  کھانے میں زیاده
گھریلو درخواستیں جمع کرانے کے لئے فکر مند 
نہیں ہوں گے جس کا مطلب ہے کم کاغذی 
نڻس اور غیر ادا شده غذا  کارروائی اور لنچ اکاوٴ
کی کوئی تکلیف نہیں۔ کیفڻریا سڻاف خوراک 
کھانے کے لئے طلبا کو میل سروس فراہم کرنے 

 ں گے۔میں زیاده وقت کا بندوبست کری
 

اہل سکولوں کے لئے کس قسم کی کاغذی 
 کارروائی کی ضرورت ہے؟

میل درخواست فارم جمع کرانے کی  CEP اگرچہ 
ضرورت نہیں تاہم لوکل کنڻرول فنڈنگ 

-At اور1، ڻائڻل (LCFF)فارموال
risk پروگراموں کے ذریعے اسڻیٹ فنڈ کے تعین

کے لئے سکول پروگرام سروسز فارم کی 
لٰہذا، سکولوں کو ہربراه  ضرورت ہوتی ہے۔

راست غیر توثیق شده اور نئے داخل طالب علم 
کے لئے سکول پروگرام سروس فارم سے گھریلو 

  معلومات کی ضرورت ہوت ہے۔
 

سکول پروگرام سروسز فارم کیسے تقسیم اور 
 جمع کرائے جائیں گے؟

تمام نئے داخل طلبا کو سکول پروگرام سروسز  
ں۔ یہ نیا فارم ہے اور فارم فراہم کئے جاتے ہی

ہمارے اندراج کے عمل کا الزمی حصہ ہے۔ 
سکول پروگرامزڻون ریورز یونی فائیڈ سکول 
ڈسڻرکٹ کے لئے سروسز فارم بالکل نئے طلبا 
کے لئے ضروری ہے۔ ان فارموں کے ذریعے 
ضلع سکولوں میں طلبا کے لئے متعدد تربیتی 
پروگراموں کی مسلسل فنڈنگ کے قابل ہو جاتا 

ے۔اگر ہمارے پاس طلبا کی تعداد کے مطابق فارم ہ
نہ ہوں تو ہم فنڈنگ سے محروم ہو جائیں گے اور 
نتیجتاً سکول کی سطح پر تربیتی پروگرام میں بھی 

اکتوبر 30حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تمام فارم 
 سے پہلے جمع کرا دیئے جائیں۔

 کیا ہے؟ (CEP) کمیونڻی اہلیت کا قاعده
کا قاعده وفاق کی جانب سے کمیونڻی اہلیت 

ء میں 2010خوراک فراہم کرنے کا قانون ہے جو
کانگریس سے منظورشده صحت مند اور بھوک 

کے تحت (HHFKA) سے پاک بچوں کے ایکٹ
اور سکول (NSLP)نیشنل سکول لنچ پروگرام

 کو جال بخشتا ہے۔  (SBP) بریک فاسٹ پروگرام
CEP اہل سکولوں کو انفرادی آمدنی کے لحاظ

 سے حاضر طلبا کو مفت خوراک فراہم کرتا ہے۔
CEP سکولوں کے لئے غذا حاصل کرنے کی

اہلیت کا تعین کرنے کی غرض گھریلو افراد کی 
جانب سے جمع کرائی گئی درخواستوں کا بوجھ 
کم کرتا ہے اور اس کے برعکس سپلیمنٹ 

، کال (SNAP ) نیوڻریشن اسسڻنس پروگرام
کے لئے  فریش اور ضرورت مند خاندانوں

، کال ورکس وغیره (TANF) عارضی معاونت
جیسے دیگر توثیق شده پروگراموں کو دی گئی 

 معلومات پر انحصار کرتا ہے۔
 

  میں کیسے حصہ لیتے ہیں؟CEP سکول
CEP میل سڻیڻس کے سکولوں کی اہلیت طلبا کی

تعداد پر منحصر ہے جو کال فریش، کال ورکس، 
انڈین فوڈ ڈسڻری بیوشن پروگرام برائے 

یا ہیڈ سڻارٹ پروگرامز  (FDPIR) ریزرویشنز
یا جو بے گھر ، لے پالک، مہاجر، کل سائٹ 
انرولمنٹ کے فی صد بھاگے ہوئے ثابت شده ہوں 

 ۔
شامل ہونے والے سکولوں کے گروپ یا انفرادی 

چالیس فی ‘‘(ISP)طلبا کی فی شناخت’’سکولوں 
 فی صد یا مساوی62.5صد یا مساوی ہے۔ 

ISPسکول حصہ لینے کے اہل ہیں۔ کے حامل 

 طلبا کون سا کھانا حاصل کریں گے؟
ہر طالب علم بغیر قیمت کے ایک ناشتہ اور ایک 

کی نیوڻریشن USDA لنچ حاصل کر سکتا ہے۔
ہدایات کے مطابق کھانے کا مینو تیار کیا جائے 
گا جس میں تازه پھل اور سبزیاں شامل ہوں 

بمقابلہ گی۔میل سروس کے دوران، پیش کش 
خدمت مسلسل جاری رہے گی۔ طلبا کو تمام اجزا 
کی پیش کش کی جائے گی اورانہیں کم از کم تین 
اجزا کا انتخاب کرنا ہوگا جس میں پھل یا سبزی 

 کا جزو الزمی شامل ہو۔
 

 ہر کھانے کو کیسے ڻریک کیا جائے گا؟
نیوڻریشن سروسز ہر پیش کئے گئے کھانے کو 

ٹ آف سروس کا ڻریک کرنے کے لئے پوائن
استعمال جاری رکھے گی۔ کھانے انفرادی طلبا 
کے کھاتے (بغیر کسی کھانے کے اخراجات) کے 
ذریعے ڻریک کئے جائیں گے۔ طلبا قطار میں 

 کالس روم جائیں گے اور اپنا کارڈ یا
PINاستعمال کریں گے۔ 

 
کیا بالغان/اساتذه سکول میل پروگرام میں حصہ 

 لے سکتے ہیں؟
ت پر مفت سکول میل صرف طلبا کے اہل مقاما 

لئے ہیں۔ کھانے کے خواہش مند بالغان ، منتخب 
  قیمت پر کھانا خرید سکتے ہیں۔
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