
 

مكرس لتقديم وجبات  HMC-1التغذية الجيدة ضرورية لتحقيق النمو األمثل والتطور والتعلم! قسم التغذية المدرسية في 

حتى عندما يتعلم طالبنا بأمان في المنزل. يعمل فريقنا بجد لتوفير ميزات محّسنة لطلب الوجبات عبر   مدرسية صحية لطالبنا ،

 اإلنترنت. مشاهدة لمزيد من المعلومات قريبا! في األسبوع المقبل ، إليك ما يمكن توقعه للوجبات المدرسية.

 تفاصيل توزيع الوجبات: 

في جميع المواقع ، باستثناء أكاديمية   Curbside Pickupطارات ستكون الوجبات المدرسية متاحة لق المواقع: •

Burke. 

o  مالحظة: يمكنك االلتحاق بكل من مدرسةSmith-Hale Middle School  ومدرسةMillennium   في

Santa Fe Elementary  على جانبSanta Fe. 

 الثالثاء والخميس األيام: •

• TIMES: 10:00  19:00حتي  16:00 و 13:00حتي 

نحن نستخدم عملية صارمة لعدم االتصال لتوفير وجبات آمنة لعائالتنا. يتم وضع أكياس الوجبات   عملية السالمة: •

على عربات نظيفة ومعقمة لتلتقطها وتضعها في سيارتك أو لتحملها إلى المنزل سيًرا على األقدام. يتم تطهير جميع 

 العربات بعد كل استخدام. 

 ات الطعام لطالب )طالبي(؟ ماذا علي أن أفعل ألخذ وجب

 7مساًء إلى  4مساًء أو من  1صباًحا إلى  10خطط لتناول وجبات الطعام في المدرسة المنزلية لطفلك إما من الساعة  •

 مساًء.

o   إذا كنت ترغب في الحصول على وجبات للعديد من األطفال المسجلين في مواقع أخرى ، فيرجى االتصال

، لمساعدتنا على ضمان توفير الكثير من الوجبات لعائلتك   8212-316-816بمكتب خدمات التغذية على 

 في الموقع الذي ترغب في الحصول عليه.

  MOSISخطط للحصول على اسم الطالب )الطالب( األول واألخير كما يظهر في نموذج التسجيل وكذلك معّرف  •

ضمن عالمة تبويب اليوم )مرفق  في البوابة الرئيسية # MOSISللطالب )الطالب(. يمكن العثور على معرف 

الخاص بطالبك. يرجى توفير هذه المعلومات على قطعة من  MacBookأو  iPadصورة مثال( أو على جهاز 

 الورق أو على هاتفك. 

 هل يجب علي إحضار الطالب )الطالب( الخاص بي ألخذ الوجبات؟ 

جبات الطعام في المدرسة. ومع ذلك ، سوف تحتاج  ال ، ال يحتاج اآلباء / أولياء األمور إلى إحضار األطفال لجلب و •

 إلى التحقق من تسجيل الطالب للحصول على وجبات الطعام ، حتى لو كان طفلك موجودًا. 

 كيف ستبدو الوجبات المدرسية؟ 

 ستحتوي كل حقيبة وجبات على وجبة فطور وغداء وعشاء كاملة. •

طفل مسجل في منطقة  لكل يجوز للوالدين / األوصياء الحصول على حقيبتين من وجبات الطعام في أيام الثالثاء ، •

. يمكن للوالدين / األوصياء استالم ثالث أكياس وجبات لكل طالب مسجل يوم الخميس.  1-ميلز سي  مدارس هيكمان

 جالون من الحليب الطازج. Freshيتوفر أيًضا 

ملحوظة: ستتألف الوجبات من بعض العناصر الباردة التي يجب تناولها على الفور أو تبريدها في غضون ساعتين  •

 عناصر الرف المستقرة. من التقاطها ، باإلضافة إلى 

o  ، 816إذا كان التبريد الكافي يمثل مصدر قلق ، يرجى االتصال بمكتب خدمات التغذية لعمل ترتيبات بديلة-

316-8212. 



تحتوي الوجبات على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة والمعلبة والحبوب الكاملة واللحوم الخالية   •

)مثل الجبن أو زبدة الجوز أو البيض( ، باإلضافة إلى الحليب قليل الدسم أو الخالي من  من الدهون أو بدائل اللحوم 

 الدسم. 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن عملية توزيع الوجبات المدرسية ، فيرجى االتصال بمكتب خدمات التغذية الرئيسي  

 .grennans@hickmanmills.orgأو البريد اإللكتروني  8212-316-816على 

 


