
 

 

 

 خدمات الدعم

 

 السداد لمشتريات الطعام

ضمان حصول جميع الطالب على الوجبات المغذية من أجل متكاملة البرامج الوطنية لإلفطار المدرسي والغداء المدرسي تعتبر 

حماية االستقرار المالي لبرنامج التغذية المدرسي، وكذلك ميزانية كل مدرسة  بغية دعم نجاحهم األكاديمي. كما يعتبر أمراً الزماً 

 من المدارس.

 

الهدف من هذه الالئحة تنظيم خطة إجرائية على مستتتتتتتور اادارم العامة للمدارس للتعامل مع الحاالت التي يتههل فيها الطال  

ل كونه ال يمتلك المال الكافي ليدفع ثمن الوجبات المدرستتتتية، لنيل إعانات لوجبات المخفضتتتتة الستتتتعر والوجبات المدفوعة بالكام

 بااضافة الى تحصيل قيمة الوجبات غير المدفوعة وديون الحساب المتهخر في الدفع.  

 

I. إجراءات سداد قيمة الوجبات في المدارس االبتدائية 

 

A.  االستتتفادم فرصتتة لهم تتاح الطالب الذين يصتتلون إلى الكارتتير في الكافتيريا وليي لديهم نقود لستتداد قيمة وجباتهم

رتتتراء الوجبات القابلة للتعويق فقو. وال يستتتمب لهم بشتتتراء الستتتناكات أو من امتيازات الستتتداد. يستتتمب للطالب 

لمشترام من قبل الكافتيريا وتسجل في نظام نقطة كميات إضافية من الوجبات أو وجبة ثانية. تقدم جميع الوجبات ا

 ( المبرمج. POSالبيع )

B.  دوالر. إذا كان لدر المدير معلومات حول وضتتع األستترم ويرغ  في  100يستتمب للطالب بشتتراء ما ال يزيد عن

 زيادم امتيازات الشراء عن هذه القيمة فبإمكانه فعل ذلك.

C.  دوالر، يقوم مدير المدرستتتتة بإخطار ولي األمر بهن الطال   100عندما تصتتتتل قيمة المبالم المدفوعة للطال  حد

استتتتتنفذ امتيازاته الشتتتترائية. في حال حاجة الطال  إلى وجبة، تقدم له وجبة بديلة من العصتتتتير  ولوح الجرانوال. 

رعار مد رس الفصل حول أي طال  يتلقى وجبة بديلة. يقوم يقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه من ااداريين بإ

المدرس معاينة ما إذا كان لدر الطال  وجبة مغلفة أو نقوداً مخصتتصتتة لشتتراء الوجبة وذلك قبل أخذ الطالب إلى 

الكافتيريا لتقدم لهم خدمة الوجبات. إذا لم يكن لدر الطال  وجبة معدم في المنزل أو نقوداً لشتتتتراء وجبة، فيرستتتتل 

إلى المكت  الرئيسي ليحصل على وجبة بديلة من العصير ولوح الجرانوال تقدم له من قبل مسؤول خدمة الطال  

الطعام. إذا ما رؤي الطال  أثناء المراقبة وهو يقف في الطابور ومعه صتتتتينية، فيجري تعديل الوجبة. غير أنه ال 

 تؤخذ الوجبات من طالب المرحلة االبتدائية.

II. جبات في المدارس المتوسطة إجراءات سداد قيمة الو 

A.  الطالب الذين يصتتلون إلى الكارتتير في الكافتيريا وليي لديهم نقود لستتداد قيمة وجباتهم يستتمب لهم باالستتتفادم من

سناكات أو كميات  شراء ال سمب لهم ب شراء الوجبات القابلة للتعويق فقو. وال ي سمب للطالب ب سداد. ي امتيازات ال

ثانية. تقدم جميع الوجبات المشتتتترام من قبل الكافتيريا وتستتتجل في نظام نقطة البيع إضتتتافية من الوجبات أو وجبة 

(POS.المبرمج ) 
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B.  دوالر. إذا كان لدر المدير معلومات حول وضتتتع األستتترم ويرغ  في  75رتتتراء ما ال يزيد عن يستتتمب للطالب

 امتيازات الشراء عن هذه القيمة فبإمكانه فعل ذلك.زيادم 

C.  دوالر، يقوم مدير المدرستتتتتتة أو من ينوب عنه من ااداريين  75عندما تصتتتتتتل قيمة المبالم المدفوعة للطال  حد

بإخطار ولي األمر والطال  بهنه استتتتنفذ امتيازاته الشتتترائية، وأنه في حال حاجة الطال  إلى وجبة، تقدم له وجبة 

من العصتتتتير  ولوح الجرانوال. يقوم مدير المدرستتتتة بإرتتتتعار مستتتتؤول خدمة الطعام خطياً بهن االتصتتتتاالت بديلة 

 المطلوبة قد أجريت.

D.  في ذلك الحين يتم وضتتع عالمة على ستتجل الطال  في نظام نقطة البيع ليتم إرتتعار المحاستت  بهنه ال يستتمب لهذا

لطال  نقوداً عند وصتتوله إلى المحاستت ، يلغى طل  الوجبة الطال  باستتتخدام امتيازات الشتتراء. إذا لم يكن لدر ا

 وتقدم له وجبة بديلة من العصير ولوح الجرانوال تقدم له من قبل مسؤول خدمة الطعام. 

 

III.  إجراءات سداد قيمة الوجبات في المدارس الثانوية 

A. هم يستتمب لهم باالستتتفادم من الطالب الذين يصتتلون إلى الكارتتير في الكافتيريا وليي لديهم نقود لستتداد قيمة وجبات

سناكات أو كميات  شراء ال سمب لهم ب شراء الوجبات القابلة للتعويق فقو. وال ي سمب للطالب ب سداد. ي امتيازات ال

إضتتتافية من الوجبات أو وجبة ثانية. تقدم جميع الوجبات المشتتتترام من قبل الكافتيريا وتستتتجل في نظام نقطة البيع 

(POS .المبرمج ) 

B.  دوالر. إذا كان لدر المدير معلومات حول وضتتتع األستتترم ويرغ  في  50يستتتمب للطالب بشتتتراء ما ال يزيد عن

 زيادم امتيازات الشراء عن هذه القيمة فبإمكانه فعل ذلك.

C.  دوالر، يقوم مدير المدرستتتتتتة أو من ينوب عنه من ااداريين  50عندما تصتتتتتتل قيمة المبالم المدفوعة للطال  حد

األمر والطال  بهنه استتتنفذ امتيازاته الشتترائية وستتوف يلغى أي طل  ألي وجبات أخرر. يقوم مدير بإخطار ولي 

 المدرسة بإرعار مسؤول خدمة الطعام خطياً بهن االتصاالت المطلوبة قد أجريت.

D. ا في ذلك الحين يتم وضتتع عالمة على ستتجل الطال  في نظام نقطة البيع ليتم إرتتعار المحاستت  بهنه ال يستتمب لهذ

الطال  باستتتخدام امتيازات الشتتراء. إذا لم يكن لدر الطال  نقوداً عند وصتتوله إلى المحاستت ، يلغى طل  الوجبة 

 وتقدم له وجبة بديلة من العصير ولوح الجرانوال تقدم له من قبل مسؤول خدمة الطعام. 

 

IV. تعميم سياسة الشراء على موظفي المدرسة وأولياء األمور 

A. ريني ويليام العامة الخاصة بشراء الوجبات على صفحة مكت  خدمات التغذية واألطعمة يتم نشر سياسة مدارس ب

( باللغات المطلوبة، وسوف يتم إرفاق طلبات الوجبات المجانية والوجبات مخفضة السعر التي SFNSالمدرسية )

ذين يلتحقون بمدارس ستوزع أيضاً على جميع األسر مع بداية العام الدراسي وكذلك على جميع األسر والطالب ال

 بريني ويليام العامة بعد تلك الفترم.
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B.  يقوم مسؤولو ومحاسبو مكت  خدمات التغذية واألطعمة المدرسية باالطالع على سياسة والئحة الشراء عند بداية

 كل عام دراسي.

C.  االجتماعات المخصتتصتتة لهم باالطالع على ستتياستتة والئحة الشتتراء عند بداية كل يقوم مديرو المدارس من خالل

 عام دراسي.

V.   إرعار األسرم بالرصيد المنخفق أو السلبي لحساب خدمة الطعام الخاص بالطال 

A.  يقوم مستتؤولو خدمة الطعام كل يوم جمعة برفع قائمة إلى مدير المدرستتة بحستتابات الشتتراء ذات الرصتتيد الستتلبي

دوالرات. يقوم مستتتؤولو خدمة الطعام يومياً برفع أستتتماء الطالب الذين بلغوا حد الشتتتراء إلى مدير  10ن ألكثر م

 المدرسة. 

B.  نحث أولياء األمور على استتتتتتتخدام الموقع االلكترونيwww.MySchoolBucks.com  والذي يوفر خدمات

صة بهبنائهم. سجيل الدخول إلى الموقع  ألولياء األمور ليديروا حسابات خدمة الطعام الخا ستطيع أولياء األمور ت ي

لمعاينة رصتتتتتيد حستتتتتاب الغداء الخاص بولدهم وتاريو الوجبات وتستتتتتديد الدفعات للحستتتتتاب باستتتتتتخدام البطاقة 

كما يستتتتطيعون أن يستتتجلوا للحصتتتول على إرتتتعارات عبر البريد االلكتروني في حال انخف  رصتتتيد االئتمانية. 

 حساب ولدهم. 

C.  ،ًطل  محاس  الكافتيريا من الطال  أن يبلم ولي يحالما يصبب رصيد طال  المرحلة المتوسطة أو الثانوية سلبيا

 اً عند نظام نقطة البيع. أمره/وصيه. أما طالب المرحلة االبتدائية فال يتم إبالغهم رفهي

D.  ويقوم مكت  خدمات التغذية واألطعمة المدرستتتتتية كل ثالثاء وأربعاء وخميي من كل أستتتتتبوع بإرستتتتتال مكالمات

( إلى األسر الذين لديهم School Messengerهاتفية مؤتمتة ورسائل نصية ورسائل بريد الكتروني )باستخدام 

 لى أن يتم سداد الدين. أبناء برصيد سلبي. وتستمر هذه االتصاالت إ

E.  يقوم موظفو المدرستتة بما في ذلك مستتؤول خدمة الطعام ومدير المدرستتة و/أو من ينوب عنه باستتتخدام المكالمات

 الهاتفية الشخصية لتحصيل المشتريات المدينة. 

F. م أرصتتتتدم يقوم مستتتتؤولو خدمة الطعام في المدارس االبتدائية بطباعة إرتتتتعارات ألولياء أمور الطالب الذين لديه

سلموها للطالب ويهخذوها  سية كي ي سبوعي. متعطى هذه اارعارات لمدرسي الفصول الدرا سلبية وذلك بشكل أ

 إلى منازلهم.

G.  في نهاية كل رتتهر يقوم مستتؤولو خدمة الطعام بطباعة إرتتعارات ألولياء أمور الطالب الذين لديهم أرصتتدم ستتلبية

ي رستتائل تعاد بستتب  أارات بالبريد العادي إلى أستتر الطالب. دوالراً أو أكثر وترستتل هذه اارتتع 20تصتتل إلى 

 تغيير العنوان تسلّم إلى المكت  الرئيسي اجراء البحث والتصحيب ثم اارسال بالبريد. 

H. ستتتل مكت  خدمات التغذية واألطعمة المدرستتتية خطاب تحصتتتيل مصتتتدلق إلى كل طال  في المرحلة االبتدائية ري

 50دوالراً، وإلى كل طال  في المرحلة المتوستتتطة يصتتتل رصتتتيده الستتتلبي إلى  75يصتتتل رصتتتيده الستتتلبي إلى 

دوالراً. تحف  اايصتتاالت المصتتدلقة  25دوالراً، وإلى كل طال  في المرحلة الثانوية يصتتل رصتتيده الستتلبي إلى 

كت  من أجل التوثيق. إي رستتتتائل تعاد بستتتتب  تغيير العنوان تستتتتلّم إلى الم PDFوالخطابات المرستتتتلة بصتتتتيغة 

 الرئيسي اجراء البحث والتصحيب ثم اارسال بالبريد. 

 

  460-1الالئحة رقم 

 خدمات الدعم 

  2017يونيو  28

 3الصفحة 

http://www.myschoolbucks.com/


  

 

 

 

 

I.  يقوم مديرو المدارس أو من ينوب عنهم بإجراء االتصاالت الشفهية إن أمكن مع أولياء أمور الطالب الذين وصل

دوالراً، وفي المدارس  75دوالر، وفي المدارس المتوستتتطة إلى  100حد مشتتتترياتهم في المدارس االبتدائية إلى 

لوجبات بعد ذلك الحين. إذا لم تتمكن إدارم المدرستتتة دوالراً، وذلك من أجل إخطارهم بعدم تقديم ا 50الثانوية إلى 

 من التواصل مع أولياء األمور، تجري االتصال عن طريق البريد المسجل.

J.   يقوم المديرون أو من ينوب عنهم من ااداريين في المدارس الثانوية والمتوستتتتتطة بالتواصتتتتتل مع كل من الطال

 ذلك الحين. وولي األمر ارعارهم بهن الوجبات لن تقدم بعد 

K.  في المدارس االبتدائية يقوم المديرون أو من ينوب عنهم من ااداريين باالتصتتتتتال بهولياء أمور الطالب الذين زاد

دوالر واستمروا بالقدوم إلى المدرسة بدون وجبة الطعام، ويجري االتصال هاتفياً طالبين  100حد مشترياتهم عن 

بة طفلهم لذلك اليوم. وفي حال عدم التمكن من التواصتتل بهم أو عدم منهم إحضتتار وجبة أو إرستتال النقود ثمن وج

 إمكانية قدومهم إلى المدرسة، تقدم للطال  وجبة بديلة.

L. .أثناء كل اتصال يقوم موظفو المدرسة بتشجيع األسر على إكمال طل  المساعدم في الوجبة 

M. م اادارم الطالبية توثق جميع االتصاالت مع أولياء األمور في سجل االتصاالت ضمن نظاSMS. 

VI. عواق  عدم سداد األسر لديون الشراء 

A.  دوالراً أو أكثر في نهاية العام إلى التحصيل عن طريق  25للمدارس الخيار في تحويل األسر التي تدين بـتتتتتTSI 

 لخدمات العمالء. وتتوقف جميع جهود التحصيل للّدين عند هذا الحد.

     VII. في نهاية العام تعويق الديون غير المدفوعة 

A.  يقوم مديرو المدارس في نهاية العام برفع فاتورم بلمبالم غير المدفوعة من أرصتتتتتتتدم حستتتتتتتابات الطالب. يحث

أو التبرعات المدفوعة لتمويل  PTA/PTOللمدرستتتتتتة أن تستتتتتتتخدم تبرعات منظمة المدرستتتتتتين وأولياء األمور 

 الوجبات التي لم يتم تحصيلها. األنشطة الطالبية أو أي مصادر تمويل مالئمة لدفع مشتريات

 

تقع على المشتتتتترف العام المستتتتتاعد لخدمات التمويل والدعم )أو من ينوب عنه( والمشتتتتترف العام المستتتتتاعد للمرحلة 

 الدراسية مسؤولية تطبيق هذه الالئحة ومراقبتها.

 

المستتتتتاعد للمرحلة  تقع على المشتتتتترف العام المستتتتتاعد لخدمات التمويل والدعم )أو من ينوب عنه( والمشتتتتترف العام

 .2020الدراسية مسؤولية مراجعة هذه الالئحة في عام 
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