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تفوق عليها تبل و الغذائية المتطلبات جميع كما أنها تلبي ،اتوجبلل لتخطيطفيما يخص ا األميركية الزراعة وزارةرشادات إ ]بلدة بيريمدارس [تتبع 

 األول المقام في ذلك ويتم. دينية ألسباب وذلك الطعام وجبات في االستثناءات بعض بتقديم لنا سمحي   ،الوطني المدرسي الغداء برنامج من كجزءو. أيًضا
ويمكنهم اختيار  المدرسية، الغداء وجبة نموذج الخمس مكونات جميعها من لطالبل قدموي  . للجميع متاح ووه خدمةال مقابل العرض سمىي   بند خالل من
 .خمسة أو أربعة أو مكونات ثالثة في حالة اختيار السعر نفسب وجبةوستكون ال. وجبة بأنها وصفت  مكونات ل خمسةإلى  ثالثة من

 
وكوب واحد  وكوب واحد من الفواكه ،كوب من الخضروات لطالب المرحلة االبتدائية ¾و  تشتمل جميع الوجبات على إجمالي نصف كوب من الفواكه

هذه السلطات قبل  ، إذ ت حضرمسبق إشعارالسلطة يوميًا. وي مكن إزالة اللحم من السلطة ولكن مع  لطالب المرحلة الثانوية. كما ت قدم من الخضروات
 والخبز والفواكه الخضروات لىيحصل عسيظل ، فإنه اللحم في الطالب يرغبلم و سلطةال م فيك لحهنا كان إذامباشرة. فعلى سبيل المثال،  هاتقديم

 في المياه تتوفر. الخمسة مكونات من ثالثة على يحصلف الحليب، أخذي أال اختار الطالب إذا. مكونات من الخمسة أربعة يختار الطالبس. والحليب
 .الطالب لجميعها من بالقرب أوالكافتيريا 

 
 ألحكام اوفقً  ذ بحت قد اللحومإذا كانت  كما ال يمكننا تحديد. لها خططم   ةنباتي وجبات أي لدينا ليسف ذلك، ومع األلبان، مع ةنباتيال الوجبات بعض لدينا

 من نسخ لدينا. للمعالجة مختلفة شركات إلى لحووت   األميركية الزراعة وزارة خالل من اللحوم منتجات معظم ت شترى. شراءال عند اإلسالمية الشريعة

 لتحديد أي وقت لمراجعة الملصقات 3981-789على  الجمعة حتى الثالثاء ماجي من لينداب االتصال يمكن للوالدين. مكتبنا في المكونات اتملصق جميع
األطعمة التي ي سمح لهم  بخصوص أطفالهم تعليم الوالدين عاتق على قعي. أن يتناولوها طفالهمأل يريدون ال التي المنتجات على التعرف من يتمكنوا حتى

  بتناولها أو ال.
 

 يجب. دينية ألسباب المطلوب النحو على لحوم أي أو الخنزير لحم أو الحليب وجود عدم مثل التعليمات مع الطالب حسابعلى  عالمة وضع يمكننا
 مع توضيح وتوقيعه تعبئته الطبيبعلى  يجب يالذ الطبي النموذج من نسخة على للحصول الممرضةب االتصال طبية قيودالذي لديهم  الطالب على
 لجميع سمحي  كما . القيود هذه إذا كان يلبي رىلي الطالب طبق من تحققلي هجهد كل الصندوق أمينسيبذل و. الغذائي النظام على تقييدالو طبيال سببال

 .المنزل من الطعام جلبب الطالب
 

" للوالد سريع انتقال" عنوان تحت الطعام خدمة . ابحث عنwww.perryschools.orgتًتاح نسخ من جميع قوائم الطعام لدينا على موقع المقاطعة: 

 الطالب جميعلوصحية  مغذية وجبات بتقديم نسعد. الصف مستوىل اوفقً  الصفحة هذه من األيسر العمود من لقوائمل الوصول مكني  . األيمن العمود في
 .بيري بلدة في
    
 .بي االتصال في تتردد فال أخرى، أسئلة لديك كان إذا
 
 التقدير، خالص مع
 

 شيري تومبسون سنس
 الغذاء خدمة ةمدير
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