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خطة خدمة اإلفطار والغداء

اعتبارا من  23مارس  ،2020ستوفر إدارة
نحن نعلم أن بعض عائالتنا تعتمد بشكل كبير على خدمة اإلفطار والغداء في مدارسنا.
ً
خدمات الغذاء بالمدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو خدمات االستالم في جميع المدارس أثناء اإلغالق .يمكن للطالب الحصول على
وجبات الطعام في أي من مواقع المدرسة أو المواقع البديلة المدرجة أدناه.
الموقع :المدخل الرئيسي لجميع مواقع المدرسة والمواقع البديلة المدرجة أدناه
وقت االستالم 11:00 :صبا ًحا حتى  2:00ظهرا
يوم االستالم :االثنين واألربعاء والجمعة ستشمل عبوات الطعام وجبتي إفطار ووجبتين غداء لكل طالب في كل أسرة يومي االثنين
واألربعاء ووجبة إفطار ووجبة غداء يوم الجمعة .سيتم تمييز جميع المواد الغذائية باسم المنتج والمواد المسببة للحساسية **
باإلضافة إلى مواقع المدارس ،ستكون الوجبات متاحة لالستالم في المواقع التالية 11:00 :صبا ًحا  2:00 -ظهرا أيام االثنين واألربعاء
والجمعة.

Basswood & Canterbury
13TH St. Park
8th & Fountain
Shady Acres or Cory Lane
Kingston Apts-Longview Dr.
The Fishin Shedd
Recycling Depot- Anderson Rd.
Danny Smith Park
Olive & Miller
Bread Store on Burks Dr.
Countryview Apts
Southcrest Mobile Home Park
Heatherwood Mobile Home Park
Woodland Spring
Harrodsburg Community Center
HQ at 116 S. Madison

Arlington Valley Mobile Home Park @ Classic Lanes
Oakdale Square
Brown School
Marquise & Lismore
Redeemer Blgt Church on Kimble
Lamplighter Mobile Park
Knightridge Apts.
Musgrave Orchard
Dolan Church
Winslow Plaza
Woodhill & Larkspur
S. Bryan & Kendall
Southside Christian Church
Cedar Chase
Stanford Baptist Church
Old Smithville School

يمكن الوصول إلى القائمة من الرابط التالي:
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2907112255426099&page=menus

للمسؤولية :يرجى العلم بأن أي من منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية ،قبل االستهالك ،يرجى قراءة المواد المسببة للحساسية،
المدرجة على العبوة.
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األسئلة المتداولة( :س & ج)
 -1س .هل خدمة الوجبات محصورة على الطالب الذين يتناولون وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة؟
ج :ال  ،يتم تقديم خدمة الوجبة لجميع طالب المدرسة المجتمعية
 -2س :لدي أطفال في مدارس متعددة  ،هل يجب علي الذهاب إلى كل مدرسة ألستلم الوجبات؟
ج :ال  ،يمكن استالم الوجبات في أي مكان بالمدرسة
 -3س :هل أحتاج إلى بطاقة هوية؟
ج :سيُطلب من اآلباء اسماء اطفالهم ومدارسهم األصلية
 -4س :هل القائمة المطبوعة متاحة؟
ج :يتم نشر القائمة على صفحة الويب الخاصة بخدمة الطعام
 -5س .كيف أعرف عدد الكربوهيدرات الموجودة في العنصر وما هي مسببات الحساسية؟
ج  :البيانات الغذائية والمواد المسببة للحساسية متاحة على قائمة الويب من خالل التحريك فوق عنصر القائمة .كما يتم تضمين ملصقات
الحساسية على المواد الغذائية الفردية
-6س .هل ستكون الوجبات متاحة لالستالم خارج النافذة الزمنية المعلن عنها؟
ج :ال ،تقتصر خدمة توصيل الوجبات على الساعة  11صبا ًحا .حتى  2:00ظهرا .كل يومين بدءا من اليوم األول لإلغالق.
________
ستكون المواد الغذائية من برنامج اصدقاء حقيبة الظهر متاحة للعائالت المشاركة يوم الجمعة من الساعة  11:00صبا ًحا حتى 1:00
ظهرا .يمكنك االتصال بالعاملين االجتماعيين في مدرستك بشأن األسئلة المتعلقة ببرنامج المساعدة الغذائية الخاص بحقيبة الظهر
________

إذا كنت ترغب في التبرع ببطاقات هدايا التسوق ،فيرجى االتصال بأحد وكاالت المجتمع لدينا حول التبرعات مثل؛

( Middle Way House (812) 333-7404منزل الطريق الوسط)
( New Hope (812) 334-9840األمل الجديد)
( Girls Inc. (812) 336-7313مؤسسة البنات)
( Community Kitchen (812) 332-0999مطبخ المجتمع)
Mother Hubbard’s Cupboard (812) 339-5887
( City Church (812)272-2515كنيسة المدينة)
( Hoosier Hills Food Bank (812) 334-8374بنك اغذاء هوسيرهيلس)
: PO Box 697, Bloomington IN 47402البريد
: 2333 W Industrial Park Driveالمبنى
يمكن تقديم التبرعات عن طريق باي بال هناك – : www.hhfoodbank.orgالصفحة االلكترونية
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•
•
•
•
•
•
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إذا كان لديك منتجا ت غذائية و  /أو مشروبات ترغب في التبرع بها  ،فيرجى االتصال بالوكاالت المذكورة أعاله  ،حيث يجب أن
تتعامل المدرسة المجتمعية مع المنتجات الغذائية تبعا لالرشادات لكل والية واإلرشادات االتحادية.

-------( 812.333.3030 :Buffalouiesمحل بافالولويس) يمكن للعائالت االتصال بالمحل خالل عطلة الربيع
( )3/20 – 3/16لتلقي الوجبات ألطفالهم المنتسبين للمدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو
--------

