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 أولیاء أمور الطالب/األوصیاء الشرعیون األعزاء:

 
والمخفّضة األسعار فقد یكونوا أذا كان لدیكم أطفال مؤھلین لإلنضمام الى البرنامج الفدرالي الخاص بالحصول على وجبات الطعام المجانیة 

مؤھلین أیضاً للمشاركة في البرامج األخرى التي تقدمھا مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بدون دفع الرسوم الواجبة لإلشتراك فیھا أو 
ؤسسات دفع أجور مخفّضة.  كما أنكم مؤھلین للحصول على معلومات حول المنح الدراسیة والصفوف والخدمات التي تقدمھا الم

 والمنظمات األخرى عدا مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة.
 

أذا كنتم راغبین بمشاركة أطفالكم في برامج مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة القائمة على دفع الرسوم على أساس المشاركة المجانیة أو  
جب علیكم أرسال رسالة موافقة خطّیة تسمحون فیھا دفع أجور مخفّضة وأستالم معلومات حول الحصول على إعانات أخرى ألطفالكم، یتو

 لموظفي مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة بتبادل المعلومات حول أھلیة أطفالكم للحصول على وجبات الطعام.
 

في حال موافقتكم على مشاركتنا بھذه المعلومات، فسنفصح فقط عن الجزء المتعلق فیما أذا كنت مؤھالً للحصول على وجبات الطعام  
المجانیة والمخفّضة األسعار، وسنفصح عنھا فقط الى مدیر مدرسة طفلك والمستشارین التربویین في المدرسة والموظفین في برنامج 

الحكومیة المسؤولین عن ھذه النشاطات. المعلومات التي سیستلمھا الموظفون في مدارس مقاطعة فیرفاكس مدارس مقاطعة فیرفاكس 
الحكومیة سیتم استخدامھا فقط لألغراض الموضحة في ھذه الرسالة ولن یتم مشاركتھا مع أي شخص أخر، سواء داخل أو خارج مدارس 

 .مقاطعة فیرفاكس الحكومیة
 

) على المربعات المناسبة على  ظھر ھذه االستمارة. لخاصة بأطفالكم في المساحة المخصصة أدناه مع وضع عالمة (یرجى أكمال المعلومات ا
أن موافقتكم على مشاركة المعلومات ھو أمر طوعي تماماً.  أن رفضكم لمشاركة المعلومات الخاصة حول أھلیة أطفالكم مع البرامج األخرى 

 الحكومیة لن یؤثر على أھلیتھم في الحصول على وجبات الطعام المجانیة والمخفّضة األسعار. التابعة لمدارس مقاطعة فیرفاكس
 

  Fairfax County  یرجى إعادة ھذه االستمارة في الظرف المعنون مع طلبك الى العنوان التالي: 
Public Schools, Office of Food and Nutrition Services, 6840 Industrial Road Springfield VA 22151-9922. 

 
 
 المخلص، 

 
 
 

                                                            Scott S. Brabrand, Ed.D. 
 المدیر العام للھیئة التعلیمیة                                                 

 
SB/bz 

 
 

ممارسة التمییز على أساس  USDA) وإداراتھا ومكاتبھا وموظفیھا ومؤسساتھا المساھمة أو التي تدیر برامج وزارة USDAمحظور على وزارة الزراعة االمریكیة (
بھ أو ة في أي برنامج أو نشاط تقوم العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو العمرأو األنتقام أو الثأر نتیجة القیام بنشاط سابق في مجال الحقوق المدنی

 وذلك وفقاً للقانون الفدرالي للحقوق المدنیة وتنظیمات وسیاسة الحقوق المدنیة في وزارة الزراعة االمریكیة.   USDAتمّولھ وزارة 
 

أستخدام لغة بریل ل یتوجب على األشخاص ذوي اإلعاقة ممن یستلزمھم أستخدام وسائل بدیلة للتواصل بشأن الحصول على معلومات بخصوص البرنامج (على سبیل المثا
Braille فیھا للحصول على  ، المطبوعات ذات الحروف الكبیرة، أشرطة التسجیل، لغة اإلشارة االمریكیة، غیرھا) بالمؤسسة (التابعة للوالیة أو المحلیة) التي قدموا

یكیة من خالل مكتب خدمات األرسال اإلعانات.  بإمكان األشخاص الذین یعانون من الصمم أو صعوبة في السمع أو إعاقة في الكالم اإلتصال بوزارة الزراعة األمر
 . عالوة على ذلك، باألمكان توفیر معلومات عن البرنامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة.8339-877 (800)الفیدرالي على الرقم 

 
والمتوفرة على شبكة  USDA Program Discrimination Complaint Form) 3027-,(ADلغرض رفع شكوى تمییز ضد البرنامج، یرجى أكمال اإلستمارة التالیة   

أو كتابة رسالة موجھة  USDA, وھي متوفرة أیضاً في أي مكتب من مكاتب وزارة  http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlاألنترنت على الرابط:
ال على الرقم مع إدراج كافة المعلومات المطلوبة في اإلستمارة في تلك الرسالة. لطلب الحصول على نسخة من إستمارة تقدیم الشكوى، یرجى اإلتص USDAالى وزارة 

 U.S. Department of Agriculture, Office of) البرید: 1عن طریق: ( USDA. یمكنكم تقدیم اإلستمارة أو الرسالة بعد إكمال المعلومات الى وزارة 632-9992 (866)
the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442;  (3) أو 

 .program.intake@usda.govالبرید األلكتروني: 
 

 .تقدم ھذه المؤسسة الفرص بشكل متكافئ

LS-Food Services-Consent to Share Information 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov


 مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة
 البرامج األخرىإستمارة الموافقة على تبادل المعلومات للحصول على مخصصات 

2017-2018 
 
 

 أسم المدرسة  أسم الطالب  رقم ھویة الطالب المدرسیة 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 

 .) على المربع أو المربعات التي تنطبقیرجى وضع عالمة  (
 

) على المربع في العمود ، ساضع عالمة (علیھاكافة المخصصات المؤھلین للحصول أذا كنت أرید أن یحصل أطفالي على 
) الواقع على جھة الیمین أدناه. أذا كنت أرید ان یتم مبادلة المعلومات الخاصة بأطفالي مع برامج محددة فقط، سأضع عالمة (

كون كافة المخصصات فقط على المربع أو المربعات في العمود الواقع على جھة الیسار التي توّضح البرامج. أنا أفھم بأنھ لن ت
 .والبرامج الموضحة أدناه متوفرة للطالب في كل مدرسة وفي كل مرحلة دراسیة

 

 برامج محددة أو    كافة اإلعانات المؤھلین للحصول علیھا 
 
 

 :رسوم الطالب   
 رسوم أنشطة ال صفیة    
 رسوم المالبس والتجھیزات الریاضیة   
 رسوم الرحالت المیدانیة   
 رسوم إستخدام موقف السیارات     
    
 :رسوم الصفوف الدراسیة   
 رسوم اآلآلت الموسیقیة    
 مواد الصف التكمیلیة   
 رسوم األجھزة (على سبیل المثال، اآللة الحاسبة)   
    
 :تقدیم المساعدة للطالب   
 معلومات حول المساعدة في أیام العطل    
 معلومات حول المنح الدراسیة والصفوف وغیرھا من    

 الخدمات التعلیمیة غیر التابعة لمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة     
 المساعدة المتوفرةمعلومات حول    
    
 :رسوم األختبار/استمارة الطلب   
 AP/IBرسوم أختبار    
 ACT/SATرسوم أختبار    
 رسوم نقل الطالب   
  

، الطلبات المقّدمة TJHSSTرسوم أستمارة الطلب (على سبیل المثال، الطلب لمدرسة  
 للكلیات)

    
 

 
    أن یتم تبادل المعلومات حول أھلیة أطفالي في البرنامج  ال أریدكال   
 لوجبات الطعام المجانیة والمخفّضة األسعار مع باقي البرامج المذكورة أعاله. الفدرالي      

 

  :لتاریخاا   :توقیع الوالد(ة)/الوصي الشرعي
     

     :األسم 
 




