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 مستحقة  خدمة طعام  فاتورةرسوم وجبة/ 8550
 

يضع مجلس التعليم برنامجا لرسوم الوجبات للسماح للطالب في المنطقة بفرض رسوم على اإلفطار أو الغداء.  يتم تحصيل 

 مدفوعات لحساب برنامج رسوم الوجبات المتأخرة وفقا ألحكام هذه السياسة.أي 
 

يدرك مجلس التعليم أن الطالب قد ينسى إحضار وجبة اإلفطار أو الغداء )الوجبة( ، حسب االقتضاء ، أو المال لشراء وجبة  

الب وجبة وسيبلغ المدير أو من ينوب  إلى المدرسة في يوم دراسي.  في هذه الحالة ، سيوفر برنامج الخدمات الغذائية للط

عنه.  سيقوم المدير أو من ينوب عنه باالتصال بوالد الطالب لتقديم إشعار بفاتورة وجبة مستحقة وسيوفر لولي األمر فترة  

، فيجب    إذا لم يقم والد الطالب بالدفع الكامل بحلول نهاية األيام الدراسية العشرةعشرة أيام دراسية لدفع المبلغ المستحق.   

على المدير أو من ينوب عنه االتصال مرة أخرى بأحد الوالدين مع إشعار ثان يبلغ الوالد بأي إجراء يجب أن تتخذه  

المنطقة التعليمية استجابة لفاتورة اإلفطار المدرسي أو الغداء المدرسي للطالب المتأخرة.  قد يشمل هذا اإلجراء حرمان  

يجب على المنطقة التعليمية تقديم تقرير نصف سنوي على األقل إلى ء في المدرسة.   الطالب من وجبة اإلفطار أو الغدا

. N.J.S.Aوزارة الزراعة في نيو جيرسي عن عدد الطالب الذين حرموا من اإلفطار المدرسي أو الغداء المدرسي وفقا ل  

18A: 33-21a ..وهذه السياسة 
 

 ال يجوز للمنطقة التعليمية:
 

ب علنا الذي ال يستطيع دفع ثمن وجبة أو الذي تأخرت فاتورة وجبته المدرسية.   تحديد أو وصم الطال .1

)على سبيل المثال ، من خالل مطالبة الطالب بالجلوس على طاولة منفصلة أو ارتداء سوار معصم أو  

 ختم يد أو عالمة تعريف أو عن طريق تقديم وجبة بديلة للطالب( ؛

 

ثمن وجبة مدرسية أو الذي تأخرت فاتورة وجبته المدرسية في القيام مطالبة الطالب الذي ال يستطيع دفع   .2

 باألعمال المنزلية أو غيرها من األعمال لدفع ثمن الوجبة المدرسية ؛ أو

 

مطالبة الطالب بالتخلص من وجبة مدرسية بعد تقديمها بسبب عدم قدرة الطالب على دفع ثمن وجبة   .3

 لمقدمة مسبقا.مدرسية أو ألن المال مستحق عن الوجبات ا

 

إذا كان الطالب مدينا بالمال مقابل ما يعادل خمس وجبات مدرسية أو أكثر في أي وقت خالل العام الدراسي، يجب على  

 المدير أو من ينوب عنه: 

 

 تحديد ما إذا كان الطالب مؤهال للحصول على وجبة مدرسية مجانية أو بأسعار مخفضة ؛  .1

 العمليات 

 3 من 2/صفحة 8550 

 رسوم الوجبات/الطعام المتميز  

 فاتورة الخدمة 

M 

 



 السياسات

 

 

 كليفتون

 مجلس التعليم 

ال تشمل الطلب أو التعليمات المقدمة إلى ولي األمر كل عام دراسي وفقا  إجراء محاولتين على األقل ، .2

؛ االتصال بولي أمر الطالب وجعل ولي األمر يمأل طلبا لبرنامج الغداء .  N.J.S.A. 18A: 33-21bل  

 المدرسي وبرنامج اإلفطار المدرسي ؛ و

 

ببرنا .3 االلتحاق  طلب  في  المساعدة  لتقديم  الطالب  أمر  بولي  واإلفطار  االتصال  المدرسي  الغداء  مج 

المدرسي ؛ تحديد ما إذا كانت هناك مشاكل أخرى داخل األسرة تسببت في عدم كفاية األموال المتاحة  

 للطفل لشراء وجبة إفطار مدرسية أو غداء مدرسي ؛ وتقديم أي مساعدة مناسبة أخرى. 

 

فاتورة الوجبات   التعليمية توجيه االتصاالت حول  لولي األمر  يجب على المنطقة  التي تكون متأخرة  المدرسية للطالب 

وليس للطالب.  قد يكون اتصال المنطقة التعليمية مع ولي األمر عبر البريد اإللكتروني أو مكالمة هاتفية.  ال يوجد شيء  

 . يمنع المنطقة التعليمية من إرسال طالب إلى المنزل مع خطاب موجه إلى أحد الوالدين N.J.S.A. 18A: 33-21في 

 

إذا كانت فاتورة وجبة الطالب متأخرة ، ولكن الطالب لديه المال لشراء وجبة في يوم دراسي الحق ، تزويد الطالب بوجبة 

مع الدفع ولن يستخدم برنامج الخدمات الغذائية دفعة الطالب لسداد الرسوم غير المدفوعة سابقا إذا كان الطالب ينوي  

 الدراسي. استخدام المال لشراء وجبة ذلك اليوم 
 

سيطلب من الوالد الذي تلقى إشعارا ثانيا بأن فاتورة وجبة طفله متأخرة ولم يسدد المبلغ بالكامل في غضون أسبوع واحد 

 من تاريخ اإلشعار الثاني االجتماع مع المدير أو الشخص المعين لمناقشة المسألة وحلها. 

 

ه أو اتخاذ خطوات أخرى لحل المسألة مؤشرا على وجود  وقد يكون رفض أحد الوالدين مقابلة المدير أو من ينوب عن

قضايا أكثر خطورة في األسرة أو األسرة المعيشية.  ومع ذلك ، عندما يشتبه بشكل معقول في أن فشل أحد الوالدين  

شخص  الروتيني في تقديم وجبة اإلفطار أو الغداء يدل على إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم ، يجب على المدير أو ال

في  مطلوب  هو  كما  والدوام  الطفل  حماية  شعبة   ، واألسر  األطفال  إدارة  إلى  االشتباه  هذا  عن  فورا  اإلبالغ  المعين 

N.J.S.A. 9: 6-8.10.  وال يجوز تأخير هذا اإلبالغ الستيعاب اجتماع أحد الوالدين مع المدير أو من ينوب عنه . 

 

ة من وجبة حتى لو تراكمت لديهم رصيد سلبي من مشتريات أخرى في لن يتم حرمان الطالب الذين يتلقون وجبات مجاني

 الكافتيريا.   

 

في بداية كل عام دراسي ، وعند التسجيل األولي في حالة تسجيل الطالب خالل العام  . ، N.J.S.A 18A: 33-21bوفقا ل  

 الدراسي ، يجب على المنطقة التعليمية تزويد ولي أمر كل طالب:
 العمليات

 3 من  3 /صفحة 8550

 رسوم الوجبات/الطعام المتميز 

 فاتورة الخدمة 

M 

 

 . معلومات عن البرنامج الوطني للغداء المدرسي وبرنامج اإلفطار المدرسي االتحادي؛ 1
 

 . طلب التقدم بطلب للحصول على برامج الغداء المدرسي واإلفطار المدرسي وتعليمات إكمال الطلب ؛ و2
 

 وما يليها.  N.J.S.A. 18A: 22-21.معلومات عن حقوق الطالب وأسرهم بموجب 3
 

منطقة التعليمية مع أولياء  يجوز للمنطقة التعليمية توفير التطبيق والمعلومات إلكترونيا من خالل الوسائل التي تتواصل بها ال

 األمور إلكترونيا.  يجب أن يكون التطبيق والمعلومات بلغة يفهمها الوالد.
 



 السياسات

 

 

 كليفتون

 مجلس التعليم 

يجب على جهة االتصال التابعة للمنطقة التعليمية لتعليم األطفال المشردين التنسيق مع موظفي المنطقة التعليمية لضمان  

: N.J.S.A. 18Aحصول الطالب المشرد على وجبات مدرسية مجانية ومراقبته وفقا لسياسات المنطقة التعليمية وفقا ل  

33-21c . 

 

السياسة على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية شريطة وجود طريقة لضمان وصول  يجوز للمنطقة التعليمية نشر هذه  

 هذه السياسة إلى جميع األسر المعيشية دون الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو اإلنترنت.   

 

 

N.J.S.A. 18A: 33-21; 18A:33-21A.; 18A:33-21b.; 18A:33-21C. 
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