
 

 خدمات التغذية

 التعليمية    بوملان بمنطقة

 2022-2021العام الدراس ي 

 الوجبات املدرسية 
 ماذا تتوقع هذا العام 

 لطالب أو العائالت! على اسيتم تقديم اإلفطار والغداء لجميع الطالب دون تكلفة 

 

 إجراءلوزارة الزراعة األمريكية. هذا  (SSO)ستشارك مدارس بوملان العامة في الخيار الصيفي السلس 

 للمدارس يسمح بتقديم وجبات الطعام مجاًنا!  19-كوفيد  جائحة عنناتج خاص 

 

 

 

 

على الرغم من عدم الحاجة إلى تقديم طلب، فإننا نطلب من جميع العائالت إكمال طلب الوجبة املجانية أو  

. هذا مهم لفرص التمويل املدرس ي وأهلية الطالب للبرامج الخاصة بما في ذلك  2022-2021املخفضة لعام 

 . واألنشطة املجانية (Pandemic EBT)برنامج  

 

 طرق إلكمال الطلب.   3هناك 

 اختر أفضل ما يناسبك.

 

 اإللكتروني  طلبال  (2     عبر اإلنترنت  - سكاي ورد   (1

 يالورق الطلب   (3

 

 لبرنامج 
ً
فسيكون أطفالك مؤهلين  ، Medicaidأو  SNAPمطلوب فقط طلب واحد لكل أسرة. إذا كنت مؤهال

 . تلقائًيا وال يحتاجون إلى ملء طلب

 

 . لطرح األسئلة 5179-332 (509) اتصل بخدمات التغذية 

 تكافؤ الفرصب تتمتعخدمات  قدمهذه املؤسسة هي م



 

 خدمات التغذية

 بمنطقة بوملان التعليمية 

 2022-2021العام الدراس ي 

 الوجبات املدرسية 
 ما الذي تتوقعه

 اإلفطار وجبة 
 

التابع لوزارة الزراعة األمريكية. تختلف كميات  تتبع أنماط الوجبات إرشادات برنامج اإلفطار املدرس ي الوطني 

 الطعام حسب الفئة العمرية. 

 الصفوف الدراسية

 12-9           8-6       5-رياض األطفال     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كوب فاكهة  1/2 -

 الحبوب  من طعام حصتين -

 حصتين طعام من البروتين  -

 كوب حليب  -

 

 كوب فاكهة  1/2 -

 الحبوب من طعام  حصة -

 طعام من البروتين  حصة -

 كوب حليب  -

 

 كوب فاكهة 1/2  -

 الحبوب من طعام  حصة -

 كوب حليب  -

 

 يتم تقديم أنواع األطعمة املذكورة أعاله للطالب يومًيا. 

 .أحدها نصف كوب فاكهة -عناصر  3يجب أن تتضمن الوجبات املجانية للطالب  

 أسئلة؟ هل لديك 

 التغذية اتصل بخدمات 

nutrition@psd267.org 

(509) 332-5179 

 

 اعثر على مزيد من املعلومات والقوائم والحقائق 

 املمتعة على:

www.pullmanschools.org/ 
nutrition_services 

 

 تكافؤ الفرصتتمتع بقدم خدمات هذه املؤسسة هي م

mailto:nutrition@psd267.org


 

 خدمات التغذية

 بمنطقة بوملان التعليمية 

 2022-2021العام الدراس ي 

 الوجبات املدرسية 
 

 ما الذي تتوقعه

 غداء الوجبة 

 تتبع أنماط الوجبات إرشادات برنامج الغداء املدرس ي الوطني لوزارة الزراعة  

 األمريكية. تختلف كميات الطعام حسب الفئة العمرية. 

 الصفوف الدراسية

 12-9                                    8-6                     رياض األطفال-5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كوب فاكهة  1 -

 كوب خضروات  1 -

 الحبوب  طعام من حصتين -

 من البروتين حصتين طعام  -

 كوب حليب  -

 

 كوب فاكهة  1/2 -

 كوب خضروات  3/4 -

 الحبوب  طعام من حصتين -

 من البروتين حصتين طعام  -

 كوب حليب  -

 

 كوب فاكهة  1/2 -

 كوب خضروات  3/4 -

 الحبوب من طعام  حصة -

 حصة طعام من البروتين  -

 كوب حليب  -

 

 يتم تقديم أنواع األطعمة املذكورة أعاله للطالب يومًيا. يجب أن تشتمل الوجبات املجانية للطالب  

 أحدها على األقل نصف كوب من الفاكهة أو الخضار  -مكونات  3على 

 أسئلة؟ هل لديك 
 اتصل بخدمات التغذية 

nutrition@psd267.org 

(509) 332-5179 

 

 اعثر على مزيد من املعلومات والقوائم والحقائق 

 املمتعة على:

www.pullmanschools.org/ 
nutrition_services 

 تكافؤ الفرصقدم خدمات تتمتع بهذه املؤسسة هي م

 

mailto:nutrition@psd267.org


 

 بقدونس وسلق سويسري   ، سبانخ   ، بروكلي، خس روماني 

 
 

قرع شتوي    ،بوكين  ،بطاطا حلوة   ،طماطم  ،فلفل أحمر  ،جزر 

 هوبارد(  ،جوز  ،)أكرون

 
 

فول    ،الكلى  ،أبيض  ،بينتو  ، كحلي  ، أسود جاف  -الفاصوليا  

 البازالء ،العدس ،الحمص ،الصويا

 
 

 فاصوليا خضراء ،جيكاما ،بطاطس ،بازالء خضراء ،ذرة 

 

أخضر   ، كرفس  ،قرنبيط  ، ملفوف   ،بنجر  ،خس  ،فلفل 

 بصل.  ،بازالء ،كوسة ،خيار ،فاصوليا خضراء

 خدمات التغذية

 التعليمية بمنطقة بوملان  

 2021- 2022العام الدراس ي 

 الوجبات املدرسية 
 ما الذي تتوقعه

 خضرواتال
 

مجموعات فرعية مختلفة، والتي سيتم تقديمها للطالب   5يصنف برنامج الغداء املدرس ي الوطني الخضار إلى 

 أسبوعًيا. تقدم كل مجموعة من الخضروات أنواًعا مختلفة من العناصر الغذائية.

 

  

 

 

 غامق الخضر  األ 
 

 

 برتقالي ال/حمراأل 
 

 

 فاصوليا + بازالء

 

 نشوي 
 

 آخر

 تكافؤ الفرصقدم خدمات تتمتع بهذه املؤسسة هي م

 


