
تحديث بخصوص استالم وجبات الطعام الجاهزة: تعديل أيام التوزيع

ابتداءً من اإلثنين 30 مارس 2020، ستُكرّس دائرة شمال بنسيلفانيا التعليمية يومي اإلثنين والخميس من الساعة 11:00 صباحًا حتى 
الساعة 1:00ظهرًا، لعملية توزيع وجبات الطعام الجاهزة المجانية في خمس مواقع مذكورة أدناه.

تولي دائرة شمال بنسيلفانيا التعليمية أهمية قصوى لتوفير وجبات مغذية لألسر أثناء إغالق المدارس بسبب فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد-19). ولتحقيق هذا الهدف، فإن الدائرة تدعو أُسَر التالميذ والقائمين على رعايتهم، للحضور بسياراتهم* واستالم وجبات الفطور 

والغداء المجانية ألطفالهم.

ويمكن استالم الوجبات عند مسلك تنزيل الطالب في المدارس التالية كل أيام اإلثنين والخميس من الساعة 11:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا:

19440 PA ,Hatfield ,Road Fairgrounds 1701 ,School Elementary Hatfield 
19446 PA ,Lansdale ,Road Knapp 698 ,School Elementary Knapp 

19446 PA ,Lansdale ,Lane Squirrel 500 ,School Elementary Park Oak 
19446 PA ,Lansdale ,Road Allentown 1313 ,School Elementary Inglewood 

19440 ,PA ,Hatfield ,Road Cowpath 801 ,School Elementary Kulp 
  

ستُوزَّع وجبات الطعام الجاهزة ألي طفل أو مراهق حتى سن 18 عامًا. وضمن خطة توزيع الوجبات في أيام أقل، يمكن لألسر استالم 
وجبات الفطور والغذاء تكفي كل طفل من أطفالها لثالثة أيام. أي أن كل طفل سيحصل على ثالث وجبات فطور وثالث وجبات غداء. 
ويعني الجدول الجديد للتوزيع، أن كل طفل سيحصل على وجبات طعام مجانية لستة أيام، أي بزيادة وجبة فطور ووجبة غداء في كل 

أسبوع!

ونرجو من األسر االنتظار في السيارات خالل التوزيع. وستُوزع الوجبات من خالل نوافذ السيارات حسب عدد األطفال الموجودين في 
كل سيارة، مع مراعاة أنه يجب المغادرة لتناول الوجبات خارج مكان التوزيع. وال يُشترط للحصول على الوجبات تقديم أي بطاقة هوية أو 

بيانات للطالب.

وتضمّ قائمة الطعام منتجات األلبان، والسندوتشات، وحبوب اإلفطار، والوجبات الخفيفة، والفاكهة، والحليب، ويمكن االطالع على القائمة 
الكاملة هنا، مع مراعاة أن الوجبات عرضة للتغيير من أسبوع آلخر، وأنّ الحصول على وجبات الغداء واإلفطار سيكون بأسبقية الحضور.

*يمكن للعائالت التي تقيم قريبًا جدًا من مكان توزيع الوجبات الذهاب سيرًا على األقدام للحصول على الوجبات، ولكن مع مراعاة عدم 
التجمع في مكان التوزيع.

ويمكن للعائالت التي تحتاج إلى المزيد من الدعم االطالع على معلومات عن أماكن توزيع الطعام األخرى هنا.

 School Penn North) وألي أسئلة عن هذه الخدمة، يمكن االتصال بإدارة التغذية المدرسية في منطقة شمال بنسيلفانيا التعليمية
Department Services Nutrition School District) على رقم 1080-853-215 أو عن طريق البريد اإللكتروني 

.org.npenn@froehlml

https://resources.npenn.org/cms/One.aspx?portalId=19369887&pageId=23648249
https://resources.npenn.org/UserFiles/Servers/Server_19363100/File/School%20Nutrition%20Services/COVID-19%20Free%20Meal%20Flyers/MAHN%20Pantry%20Operating%20Information.pdf

