
 

 

 

2021-2022 
 عزيزي ولي األمر / الوصي:

 
لالالبتدائية  $ 2،75كاليف الغداء يحتاج األطفال وجبات صحية للتعلم. الغرب كارولتون مدرسة مقاطعة يقدم وجبات صحية في كل يوم دراسي. اإلفطار المجاني لجميع الطالب. ت

لتناول طعام الغداء. 0.40مجانية أو مخفضة السعر وجبات الطعام. سعر مخفض هو لل. قد أطفالك مؤهلة للحصول على وجبات  $ 3،00والثانوية   
فضة طلب الوجبات المدرسية لجميع . هل أنا بحاجة لملء استمارة لكل طفل؟ رقم استكمال تطبيق التقدم بطلب للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة. استخدام واحدة مجانية ومخ1

لقسم التغذيةقبول استمارة غير مكتملة، لذا يجب التأكد من ملء كل المعلومات المطلوبة. إعادة الطلب بعد تعبئته إلى مكتب الجبهة المدرسة أو خدمة  الطالب في منزلك. ال يمكننا  
( أو أوهايو األشغال األولى SNAPلمساعدة ). من يستطيع الحصول على وجبات مجانية؟ ويمكن لجميع األطفال في األسر التي تتلقى فوائد من خالل برنامج التكميلي التغذية ا2
(OWFفوائد الحصول على وجبات مجانية وبغض النظر عن دخلك. أيضا، يمكن ألطفالك الحصول على وجبات مجانية إذا كان الدخل اإلجمالي لألسر ا ) لمعيشية الخاص بك هو في

 حدود المجانية إلرشادات الدخل االتحادية.
لكتروني شهادة خطارا شهادة المباشرة لوجبات مجانية، ال استكمال تطبيق. ولكن ال تدع المدرسة يعرفون إذا لم يتم سرد أي أطفال في أسرتك على إشعار إتوقف! إذا كنت قد تلقيت إ

 المباشر تلقيتها.
نونية لهيئة الحضانة أو المحكمة، مؤهلون للحصول على وجبات مجانية. . يمكن أن تعزز يحصل األطفال على وجبات مجانية؟ نعم، وتعزيز األطفال الذين ما زالوا تحت المسؤولية القا3

 أي تشجيع األطفال في األسرة مؤهلة للحصول على وجبات مجانية وبغض النظر عن الدخل.
، الجامح، أو المهاجرين مؤهلة للحصول على وجبات . هل يمكن لألطفال بال مأوى، الجامح والمهاجرين الحصول على وجبات مجانية؟ نعم، واألطفال الذين يستوفون تعريف بال مأوى4

لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين. 1126، تحويلة. 5121-859( 937مجانية. إذا لم تكن قد قيل أطفالك سوف تحصل على وجبات مجانية، يرجى االتصال على منسق موارد األسرة في )  
على وجبات منخفضة التكلفة إذا دخل األسرة الخاص بك هو في حدود األسعار المخفضة على الرسم البياني األهلية . من يستطيع الحصول على وجبات سعر؟ يمكن ألطفالك الحصول 5

 الدخل االتحادية التي تظهر على طلبك.
الة التي حصلت بعناية واتبع التعليمات. االتصال . هل يجب ملء الطلب إذا وصلتني العام إلكتروني المدرسة تهت قائال تتم الموافقة على أوالدي لوجبات مجانية؟ يرجى قراءة الرس6

إذا كان لديك أسئلة. x1131، 5121-859-937بالمدرسة في   
لدراسي تهت. األيام القليلة األولى من العام ا. تم الموافقة على طلب طفلي في العام الماضي. هل أنا بحاجة لملء بعضها البعض؟ نعم. طلب طفلك هو جيد فقط لهذا العام الدراسي وخالل 7

 يجب أن ترسل في طلب جديد إال إذا كانت المدرسة قال لك أن طفلك مؤهال للعام الدراسي الجديد.
قد تكون مؤهلة للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة. يرجى ملء  WIC. يمكن طفلي )رينيه( الحصول على وجبات مجانية؟ األطفال في األسر المشاركة في WIC. أحصل 8

 الطلب.
سيتم فحص المعلومات التي أقدمها؟ نعم، قد نطلب منك أن ترسل دليل كتابي.. 9  

ال، األطفال الذين يعانون من أحد الوالدين . إذا كنت ال يعمل على حلها اآلن، اسمحوا لي أن تطبق في وقت الحق؟ نعم. يمكنك تطبيق في أي وقت خالل السنة الدراسية. على سبيل المث10
العاطلين عن العمل قد تصبح مؤهلة للحصول على وجبات مجانية ومخفضة في حالة انخفاض دخل األسرة أقل من الحد الدخل.أو الوصي الذي يصبح   

الدكتور كليفورد تصال أو الكتابة إلى: . ماذا لو لم أتفق مع قرار المدرسة بشأن طلبي؟ يجب عليك التحدث مع المسؤولين في المدرسة. قد تسأل أيضا عن جلسة استماع عن طريق اال11
.OH 45449 (937) 859-5121. بيز افي، الغربية كارولتون، E 430صدئ، دكتوراه، المشرف،   

 يركيا في التأهل لوجبات مجانية أو. هل لي أن تطبق إذا كان شخص ما في بيتي من غير مواطني الواليات المتحدة؟ نعم. أنت أو طفلك )أطفالك( ال تملك أي أن يكون مواطنا أم12
 مخفضة.

ألصدقاء( الذين يشتركون اإليرادات . من الذي يجب أن تشمل أعضاء في بيتي؟ يجب أن تشمل جميع الناس الذين يعيشون في بيتك، أو ال )مثل األجداد، وغيرهم من األقارب، أو ا13
الناس الذين تكون مستقلة اقتصاديا )على سبيل المثال، األشخاص الذين ال تدعم  والمصروفات. يجب عليك تضمين نفسك وجميع األطفال الذين يعيشون معك. إذا كنت تعيش مع غيرهم من

قات(، ال تشمل منهم.منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ال نشارك الدخل معك أو أطفالك، ومنظمة الصحة العالمية تدفع حصة الموالية للتصنيف النف  
دوالر كل شهر، ولكن فاتك بعض العمل الشهر الماضي  1000؟ قائمة المبلغ الذي "يستقبل في العادة. على سبيل المثال، إذا كنت عادة جعل . ماذا لو دخلي ليست دائما نفس الشيء14

إلضافي في بعض األحيان. إذا شهريا. إذا كنت عادة تحصل على العمل اإلضافي، وتشمل، ولكن ال تشمل ذلك إذا كنت تعمل فقط العمل ا $ 1000، واخماد أنك "صنع $ 900وتتم فقط 
أو األجور خفضت، استخدم دخلك الحالي. HADكنت قد فقدت وظيفة أو ساعات بك   

درة ك، إذا السكن الخاص هو جزء من مبا. نحن في الجيش، فهل لنا أن تشمل بدل السكن كإيرادات؟ إذا كنت تحصل على بدل السكن خارج القاعدة، ال بد من إدراجه كإيرادات. ومع ذل15
 خصخصة اإلسكان الحربي، ال تشمل بدل السكن الخاص بك كما دخل.

بسبب نشر لها ولم يحصل ذلك قبل أن تم . زوجتي إلى منطقة القتال. عد هو أجرها القتالية كإيرادات؟ ال، إذا لم يتم تلقي األجور القتالية باإلضافة إلى الراتب االساسي لها 16وتنتشر 
جر كما دخل. االتصال المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.نشرها، ال عد القتالية األ  

يمية مدرسة لألطفال عالية الجودة لفوائد وجبة . لماذا يطلب مني معلومات عن إعطاء موافقتي إلعفاء من الرسوم التعليمية؟ ويلزم المدارس العامة أوهايو على التنازل عن الرسوم التعل17
للحصول على إعفاء  ة. يجب أن يكون العاملين في المدارس المأكوالت الخدمة موافقة الوالدين لتبادل التطبيقات وجبة الطالب إذا كان طفلك )أطفالك( الجودةمجانية منظمة الصحة العالمي

ان هو / هي / هم يؤهل للحصول على إعفاء من الرسوم من الرسوم. إذا وافقت على السماح لطفلك )أطفالك( الصورة تطبيق جبة لتكون مشتركة المسؤولون مع المدرسة لمعرفة ما إذا ك
. اإلجابة على هذا السؤال ال يعني طفلك لن يكون موثوقا به للنظر في إعفاء 5. إذا كنت ال ترغب لتلك المعلومات أن تكون مشتركة، ثم االختيار "ال" في جزء 5ثم تحقق "نعم" في جزء 

لحالتين لن يغير ما إذا كان طفلك )أطفالك( والحصول على وجبات مجانية أو مخفضة.الرسوم. واإلجابة على هذا السؤال في كلتا ا  
أو استحقاقات المساعدة األخرى، االتصال بمكتب  SNAP. عائلتي مزيد من المساعدة. هل هناك برامج أخرى قد طبقنا ل؟ لمعرفة كيفية التقدم بطلب للحصول أوهايو 18يحتاج 

.0010-852-877 المساعدة المحلي أو االتصال  
 

1131، تحويلة 5121-859( 937إذا كان لديك أسئلة أخرى والحاجة أو مساعدة، دعوة )  
 

 مع خالص التقدير،

Tina Pett 
Food Service Supervisor 



 

 

Instucciones التطبيق 
 أحد أفراد األسرة أي ساكن طفل أو بالغ معك.

IF  أسرتك يتلقى المستفيد من خلفيةNUTRITION PROGRAM ASSESTANCE (SNAP( أو أوهايو األشغال األولى )OWFاتبع هذه التعليمات ،) 
 : قائمة جميع أفراد األسرة واسم المدرسة لكل طفل.1الجزء 
 (OWL( أو )SNAPرد من أفراد األسرة )بما في ذلك الكبار( الذين يتلقون برنامج ): قائمة رقم القضية ألي ف2الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.3الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.4جزء 
 : أجب بنعم أو ال، والتوقيع على نموذج إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان يمكن إزالة مجموعة من مدرستهم أبناء / بنات.5جزء 

كن لديك ى أفراد األسرة الكبار بالتوقيع على االستمارة وأن األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي )أو عالمة في المربع إذا لم ي: يجب عل6الجزء 
 واحدة(.

 : أجب على هذا السؤال إذا أردت.7جزء 
 

IF NO ONE ( في منزلك يستقبل فوائد البرنامجSNAP( أو )OWL) AND IF ك شخص بال مأوى أو هارب، أو مهاجر، اتبع التعليمات أي طفل في منزل
 التالية:

 
 : قائمة جميع أفراد األسرة واسم المدرسة لكل طفل.1الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.2الجزء 
، تحويلة: 5121-859( 937): إذا كان أي طفل كنت التقدم بطلب للحصول هو بال مأوى أو هارب، أو المهاجرين، والتحقق في الخانة المناسبة والدعوة 3الجزء 
1126. 
 . تعليمات الكرسي لجميع األسر األخرى.3: أكمل فقط إذا كان الطفل في منزلك ليست مؤهلة بموجب الجزء 4جزء 
 : أجب بنعم أو ال، والتوقيع على نموذج إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان يمكن إزالة مجموعة من مدرستهم أبناء / بنات.5جزء 

 ليست قائمة الالزمة األرقام األربعة األخيرة من الضمان االجتماعي. 4وقع على االستمارة. إذا لم يكن لديك إلكمال الجزء  :6الجزء 
 : أجب على هذا السؤال إذا أردت.7جزء 

 
IF YOU ARE :الطلب ألحد األبناء بالرضاعة، اتبع التعليمات التالية 

 طفال:إذا كان كل األطفال في األسرة هي تشجيع األ
 : قائمة جميع األطفال بالتبني واسم المدرسة لكل طفل. ضع عالمة في المربع يشير إلى الطفل هو تشجيع الطفل.1الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.2الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.3الجزء 
 : تخطي هذا الجزء.4جزء 
 ذا كان يمكن إزالة مجموعة من مدرستهم أبناء / بنات.: أجب بنعم أو ال، والتوقيع على نموذج إذا كنت ترغب في معرفة ما إ5جزء 

 : يجب على أفراد األسرة الكبار بالتوقيع على النموذج. ال حاجة لسرد األرقام األربعة األخيرة من الضمان االجتماعي.6الجزء 
 : أجب على هذا السؤال إذا أردت.7جزء 

 
 إذا كان بعض األطفال في األسرة هي تشجيع األطفال:

". إذا كان : قائمة جميع أفراد األسرة واسم المدرسة لكل طفل. لكل شخص مع أي دخل، بما في ذلك األطفال، يجب التحقق من المربع الذي يقول "ال دخل1ء الجز
 الطفل هو تشجيع الطفل، والتحقق من المربع.

 : إذا لم يكن لدى األسرة عددا الحالة، تخطي هذا الجزء.2الجزء 
-859( 937أي طفل كنت التقدم بطلب للحصول هو بال مأوى أو هارب، أو المهاجرين، حدد المربع المناسب واستدعاء منسق موارد األسرة ) : إذا كان3الجزء 
 وبخالف ذلك، تجاهل هذا جزء. 1126، تحويلة: 5121
 : اتبع هذه التعليمات إلبالغ عن إجمالي دخل األسرة من هذا الشهر أو الشهر الماضي.4جزء 

 االسم: قائمة جميع أفراد األسرة مع الدخل.-1طار اإل• 
ا خبرنا كيف غالبالدخل اإلجمالي وعدد المرات التي يتم استالمه: لكل فرد من أفراد األسرة، وقائمة كل نوع من اإليرادات المحصلة لهذا الشهر. يجب أن ت-2اإلطار • 

أو شهرية. لألرباح، كن متأكدا من قائمة الدخل اإلجمالي، وليس اتخاذ المنزل. إجمالي الدخل هو المبلغ  كل أسبوعين، مرتين في الشهرما تلقى أسبوعيا المال، ومرة 
مل. يسك في العالذي كان يتقاضاه قبل خصم الضرائب واالستقطاعات األخرى. يجب أن تجد هذه المعلومات في كعب من الراتب الخاص بك، أو يمكنك أن تسأل رئ

وقائمة على المبلغ كل شخص حصل لشهر من الرعاية االجتماعية، ودعم األطفال والنفقة والمعاشات والتقاعد والضمان االجتماعي، الضمان للحصول على دخل آخر، 
العاملين،  (، و استحقاقات العجز. تحت جميع اإليرادات األخرى، قائمة تعويضاتVA(، فوائد المحاربين القدامى )الفوائد SSIالتكميلي دخل الضمان التكميلي )

، SNAP ،FDPIR ،WICوإعانات البطالة أو اإلضراب، مساهمات منتظمة من األشخاص الذين ال يعيشون في منزلك، وأية إيرادات أخرى. ال تشمل الدخل من 
، في شخاص الذين يعملون لحسابهم الخاصفوائد التعليم االتحادية والمدفوعات لرعاية األطفال بالتبني الذي تحصل عليه األسرة من برامج وكاالت التوظيف. فقط لأل

اسم مبادرة لعسكرية المعروفة بظل األرباح من العمل والدخل التقرير بعد النفقات. التي تتعلق بعملك، مزرعة أو تأجير الممتلكات. إذا كنت تشارك في مبادرة اإلسكان ا
 بدالت كإيرادات.خصخصة اإلسكان العسكرية أو الحصول على القتال األجر، ال تشمل هذه ال

 : أجب بنعم أو ال، والتوقيع على نموذج إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان يمكن إزالة مجموعة من مدرستهم أبناء / بنات.5جزء 
في المربع إذا لم يكن لديك : يجب على أفراد األسرة الكبار بالتوقيع على االستمارة وأن األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي )أو عالمة 6الجزء 
 واحدة(.

 : أجب على هذا السؤال إذا أردت.7جزء 
 

ALL  أفراد األسر اآلخرين، بما في ذلك أولئك الذين يحصلونWIC:اتبع التعليمات التالية ، 
 

 تحقق من المربع الذي يقول "ال دخل".: قائمة جميع أفراد األسرة واسم المدرسة لكل طفل. لكل شخص مع أي دخل، بما في ذلك األطفال، يجب ال1الجزء 
 : إذا لم يكن لدى األسرة عددا الحالة، تخطي هذا الجزء.2الجزء 
( 937ألسرة ): إذا كان أي طفل كنت التقدم بطلب للحصول هو بال مأوى أو هارب، أو المهاجرين، والتحقق في الخانة المناسبة وندعو المنسق أأ موارد ا3الجزء 
 وبخالف ذلك، تجاهل هذا جزء. 1126 ، تحويلة:859-5121
 : اتبع هذه التعليمات إلبالغ عن إجمالي دخل األسرة من هذا الشهر أو الشهر الماضي.4جزء 

 االسم: قائمة جميع أفراد األسرة مع الدخل.-1اإلطار • 
كل نوع من اإليرادات المحصلة لهذا الشهر. يجب أن تخبرنا كيف غالبا  الدخل اإلجمالي وعدد المرات التي يتم استالمه: لكل فرد من أفراد األسرة، وقائمة-2اإلطار • 

كل أسبوعين، مرتين في الشهر أو شهرية. لألرباح، كن متأكدا من قائمة الدخل اإلجمالي، وليس اتخاذ المنزل. إجمالي الدخل هو المبلغ ما تلقى أسبوعيا المال، ومرة 
تقطاعات األخرى. يجب أن تجد هذه المعلومات في كعب من الراتب الخاص بك، أو يمكنك أن تسأل رئيسك في العمل. الذي كان يتقاضاه قبل خصم الضرائب واالس



 

 

 االجتماعي، الضمانللحصول على دخل آخر، وقائمة على المبلغ كل شخص حصل لشهر من الرعاية االجتماعية، ودعم األطفال والنفقة والمعاشات والتقاعد والضمان 
(، و استحقاقات العجز. تحت جميع اإليرادات األخرى، قائمة تعويضات العاملين، VA(، فوائد المحاربين القدامى )الفوائد SSIالضمان التكميلي ) التكميلي دخل

، SNAP ،FDPIR ،WICوإعانات البطالة أو اإلضراب، مساهمات منتظمة من األشخاص الذين ال يعيشون في منزلك، وأية إيرادات أخرى. ال تشمل الدخل من 
الخاص، في  ملون لحسابهمفوائد التعليم االتحادية والمدفوعات لرعاية األطفال بالتبني الذي تحصل عليه األسرة من برامج وكاالت التوظيف. فقط لألشخاص الذين يع

أو منافع التعليم  SNAP ،FDPIR ،WICل الدخل من ظل األرباح من العمل والدخل التقرير بعد النفقات. التي تتعلق بعملك، مزرعة أو تأجير الممتلكات. ال تشم
  تشمل هذه البدالتاالتحادية. إذا كنت تشارك في مبادرة اإلسكان العسكرية المعروفة باسم مبادرة خصخصة اإلسكان العسكرية أو الحصول على القتال األجر، ال

 كإيرادات.
 معرفة ما إذا كان يمكن إزالة مجموعة من مدرستهم أبناء / بنات. : أجب بنعم أو ال، والتوقيع على نموذج إذا كنت ترغب في5جزء 

إذا لم يكن لديك : يجب على أفراد األسرة الكبار بالتوقيع على االستمارة وأن األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي )أو عالمة في المربع 6الجزء 
 واحدة(.

 : أجب على هذا السؤال إذا أردت.7جزء 
 

 

 .هذا المخطط على دون حدود عند أو دخل األسرة إذا انخفض مجانية أو مخفضة وجبات مجانية مؤهلة للحصول على أطفالك دق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قد أطفالك مؤهلة للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة إذا انخفض دخل األسرة في أو تنخفض دون حدود على هذا المخطط.
 
 

 هذا ما يفسر كيف سوف نستخدم المعلومات التي تعطيها لنا.قانون الخصوصية بيان: 
 يكن كذلك، فإننا اليتطلب قانون الغداء المدرسي ريتشارد رسل الوطنية للحصول على معلومات حول هذا التطبيق. لم يكن لديك إلعطاء المعلومات، ولكن إذا لم 

يك تضمين األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي للفرد من أفراد األسرة الكبار الذي نستطيع الموافقة على منح طفلك وجبات مجانية أو مخفضة. يجب عل
(، المساعدة SNAPمساعدة )يوقع على الطلب. لم يكن مطلوبا من رقم الضمان االجتماعي عند تطبيق نيابة عن تشجيع الطفل أو لك قائمة البرنامج التكميلي التغذية ال

أخرى لطفلك أو عند تشير إلى أن  FDPIR( رقم القضية أو معرف FDPIR( أو برنامج توزيع الغذاء في المحميات الهندية ) TANFمحتاجة )المؤقتة لألسر ال
نية أو اوجبات المجأفراد األسرة الكبار توقيع التطبيق اليوجد رقم الضمان االجتماعي. سوف نستخدم المعلومات الخاصة بك لتحديد ما إذا كان طفلك يستحق ال

 المخفضة، وإلدارة وتطبيق برامج الغذاء والفطور.
 

عة ي الحسابات لمراجقد نشارك المعلومات أهليتك مع التعليم، وبرامج التغذية الصحية لمساعدتهم على تقييم وتمويل وتحديد طبيعة اإلعانات لبرامجهم، ومراجع
 في انتهاكات قواعد البرنامج .البرامج، والمسؤولين عن إنفاذ القانون لمساعدتهم على النظر 

 
أرقام األخيرة من رقم الضمان االجتماعي طوعي قانون غداء المدرسة الوطنية يتطلب األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي  4في حين أن الوحي من 

 أو مؤشرا على "ال شيء" من أجل الموافقة على الطلب.
 

لمتحدة التمييز ضد عمالئها وموظفيها والمتقدمين للوظائف على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو يحظر زارة الزراعة في الواليات ا
جزء  سي، أو كل أوأو التوجه الجن الجنس أو الهوية الجنسية، أو الدين، أو انتقام، وحيث أو المعتقدات السياسية أو الحالة الزوجية االقتضاء، األسرة أو الحالة األبوية

ن وزارة. )ال تنطبق كل من دخل الفرد مشتق من أي برنامج المساعدة العامة أو حماية المعلومات الوراثية في العمل أو في أي برنامج أو نشاط أو إجراء بتمويل م
 القواعد تحظر على جميع البرامج و / أو أنشطة العمل.(

 
برنامج التمييز شكوى، وجدت على االنترنت في  USDAج الحقوق المدنية، واستكمال نموذج إذا كنت ترغب في تقديم شكوى التمييز برنام

األهلية إرشادات الدخل  

 حجم األسرة سنويا شهريا أسبوعيا

$459 $1,986 $23,828 1 

620 2,686 32,227 2 

782 3,386 40,626 3 

943 4,086 49,025 4 

1,105 4,786 57,424 5 

1,266 5,486 65,823 6 

1,428 6,186 74,222 7 

1,589 6,886 82,621 8 

:شخص إضافي كل 8,399 700 162  



 

 

www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html( 866، أو أي مكتب وزارة الزراعة األميركية، أو دعوة )لطلب النموذج. يمكنك  9992-632
لمطلوبة في النموذج. إرسال النموذج شكواك أو بريد إلكتروني لنا عن طريق البريد في وزارة الزراعة أيضا إرسال بريد إلكتروني يحتوي على جميع المعلومات ا

 7442-690( 202، الواليات المتحدة األمريكية، الفاكس )DC 20250-9410، واشنطن، SWاالستقالل الجادة،  1400األميركية، مدير مكتب الحقوق المدنية، 
 .program.intake @ usda.govأو البريد اإللكتروني 

 
 )اإلسبانية(. 6136-845( 800. أو )8339-877( 800من خالل خدمة التواصل االتحادية في ) USDAالصم، ضعاف السمع أو لديهم إعاقات الكالم قد اتصل 

 
 .وزارة الزراعة هو مزود تكافؤ الفرص

 

 

Sincerely,  

Tina Pett 
Tina Pett 

Food Services Supervisor 


