األسبوع 1

اإلفطار

تذغية الطمل 7102-7102

اإلننين

الثالناا

المبع المرمل المرنسي عبير
تماحرليب ب ون ن بة محافة

بيتعا اإلفطار شراش برتإلالرليب
ب ون ن بة محافة

األربعاا
بادن عنبرليب ب ون ن بة
محافة

المميس
كعي الوافل شراش تماحرليب
ب ون ن بة محافة

الممعة
حبوب مو حليب ب ون ن بة
محافة

أغسطس/آب 11 .سبتمبر/أيلول 4 .سبتمبر/
أيلول 11.أكتوبر/تشرين األول 1 .أكتوبر/تشرين
األول 11 .أكتوبر/تشرين األول 03 .نوفمبر/
تشرين الثاني 10 .ديسمبر/كانون األول44 .
يناير/كانون الثاني 1 .يناير/كانون الثاني14 .
يناير/كانون الثاني 12 .فبراير/شباط11 .
فبراير/شباط 11 .مارس/آذار  12أبريل/نيسان 1
 11أبريل/نيسان  03أبريل/نيسان

الذغاا

نائعة الط اا الابوم مق

اإلننين

غداء طالب  06.2 ........دوالر
غداء مخفض  26.2 ......دوالر
غداء موظف/بالغ  76.3 .دوالر
الطبق الرئيسي  56.1 ....دوالر
خضروات  2632 .........دوالر
فاكهة  2632 ...............دوالر
حبوب  2611 ..............دوالر
حليب  26.1 ...............دوالر
اتحدد نوائم الط اا مق نبل العدير
6مايو/أيار  5.بداية مق اإلينيق

بيتعا اإلفطار أناناسرليب ب ون
ن بة محافة

حبوب شراش تماحرليب ب ون
ن بة محافة

فطاشر مرال خذير صوصرليب
ب ون ن بة محافة

بادن شراش برتإلالرليب ب ون
ن بة محافة

كعي الوافل البذير عبير
تماحرليب ب ون ن بة محافة

الذغاا

أغسطس/آب 11 .سبتمبر/أيلول 11 .سبتمبر/
أيلول 14 .أكتوبر/تشرين األول 2 .أكتوبر/
تشرين األول 10 .نوفمبر/تشرين الثاني1 .
نوفمبر/تشرين الثاني 12 .ديسمبر/كانون األول.
 11يناير/كانون الثاني 1 .يناير/كانون الثاني.
 11فبراير/شباط 4 .فبراير/شباط 12 .مارس/
آذار  4مارس/أذار  11أبريل/نيسان 2
 10أبريل/نيسان  2مايو/أيار

الثالناا

األربعاا

المميس

الممعة

اإلفطار

األسبوع 1

نائعة الط اا الابوم مق

بيتعاحبة ذر كاملةشراش
برتإلال حليب ب ون ن بة محافة

مبرجرفاخوليا صحرااعنب
حليب ب ون ن بة محافة

فياستا ناتشو الماخوليا
المطبوصةشراش تماحرليب ب ون
ن بة محافة

أخابط ال جال بطاطس
مبروسةمو حليب ب ون ن بة
محافة

جبنة مشوية جعر خذيرفاكبة
طا جة موسميةحليب ب ون
ن بة محافة

نتشيالدا المبنةفاخوليا
مإلليةشراش تماحرليب ب ون
ن بة محافة

نإلانر الغر البذير شراش
البطاطس الممبو صوصرليب
ب ون ن بة محافة

تشيع بايتس/مارينارابا يا
وجعر شراش برتإلال حليب ب ون
ن بة محافة

طط ال جال المإلرما بروكلي
مطبي علة البمارفاكبة طا جة
موسميةحليب ب ون ن بة
محافة

شراش السم معيس صحروات
الربيععنبرليب ب ون ن بة
محافة

نوائم الط اا تلبي اإلرشادات الغذائية العوصى بها ،ويعكق أن تتغير بسبب توفر العنتج ،أو رضاء ال عالء ،أو أي تغير جوهري في السوق.
التشريعات الم ي لو ار العراعة الماخة بوجبات مرحلة ما بل الرحانة :يمب أن يتناول طالب مرحلة ما بل الرحانة كل العناخر المغكور في اشمة الطعام الماخة ببم .تإل م واشم الطعام
لمرحلة ما بل الرحانة مباشر وب ون أصغ الرأن .ي يم ن للطالب رفض أن طعام ،أو أن يُسم لبم باصتيار طعامبم .تلبي وجبات ما بل الرحانة المعايير الم ي لمرحلة ما بل الرحانة .ي
يم ن للطالب في مرحلة ما بل الرحانة تناول حليب بن بة الشوكويتة .يمب أن يربلوا علة حليب ب ون ن بة (أبيض) .ي يم ن أن يربل الطالب في مرحلة ما بل الرحانة علة حلوى
مبنوعة من الربوب أو حبوب ببا أكثر من  1جرام من الس ر ل ل أونبة.

تقدا وجبات مرحلة ما نبل الحضانة في :أيكق ،أوديليا كريك ،دوبي برايعري ،دوفر ،فوريست ليق أكاديعي ،فوريستريدج ،هاملتون بارك ،جيس هاربق ،اليك هايالندز االبتدائية،
مارك تويق ،نورياليك ،ريتشارداون هايتس ،ريتشارداون تيراس ،اكايفيو ،ابرينج فالي ،اتولتس ،يورجود مارشل أند واليس.

بعوجب نانون الحقوق العدنية الفدرالي وتشري ات وايااات الحقوق العدنية لوزارة الزراعة المريكية ،فإنه يُحظر على وكاالت وزارة الزرا عة ومكاتبها ،وموظفيها ،وهيئاتها العشاركة في أو القائعة على تقديم برامجها الت امل بشكل فيه تعييز نائم على ال رق ،أو اللون ،أو ال صول الوطنية ،أو الجنس ،أو ال قيدة الدينية ،أو
اإلعانة ،أو السق ،أو التوجهات السيااية ،أو الثأر أو االنتقاا لنشاط مسبق مرتبط بالحقوق العدنية في أي برنامج أو نشاط يُنفذ أو ي عول مق نبل وزارة الزراعة المريكية .يجب على الشخاص الع انيق (ذوي االحتياجات الخاصة) الذيق هم في حاجة لواائل تواصل بديلة للحصول على م لومات حول البرنامج (مثل :برايل،
مطبوعات كبيرة الحجم ،شرائط صوتية ،لغة اإلشارة المريكية ،إلى آخره) االتصال بالوكالة (وكالة الوالية أو الوكالة العحلية) حيث تقدمو ا للحصول على الفوائد .يعكق لألشخاص الذيق ي انون مق الصعم ،أو ص وبة في السعع ،أو إعانة في النطق ،االتصال بوزارة الزراعة المريكية مق خالل خدمة التناوب الفدرالية على الرنم
 .) 922(933-977.فضال عق ذلك ،تتوفر الع لومات حول البرنامج ب دة لغات غير اإلنجليزية .للتقدا بشكوى تعييز بخصوص برنامج ما ،امأل نعوذج شكوى تعييز برنامج وزارة الزراعة المريكية ،الذي يحعل رنم ((AD-7203والعتوفر عبر اإلنترنت تحت رابط:
 ، http://www6ascr6usda6gov/complaint_filing_cust6htmlوأي مكتب لوزارة الزراعة المريكية ،أو كتابة راالة موجهة إلى وزارة الزراعة المريكية بها كل الع لومات العطلوبة في النعوذج .لطلب نسخة مق نعوذج الشكوى ،اتصل بـ  .) 9..(.70-...0أرال نعوذج شكواك أو راالتك إلى وزارة الزراعة إلى
ال نوان التالي:
البريد :وزارة الزراعة المريكية
( (5
مكتب السكرتير العساعد للحقوق العدنية
Independence Avenue, SW 5.22
;Washington, D6C6 02012-..52
فاكس)020( ..2 - 3..0 :؛ أو
((0
email: program6intake@usda6gov6
This institution is an equal opportunity provider6
( (7

مشروب مق الحليب نليل الدام متوفر في اإلفطار والغداء

الطلبات عبر اإلنترنتSCHOOLLUNCHAPP.com :
مراجعة حالة الطلبSchoollunchstatus.com :

