
Student Meal Payment Policy 2020-21 

 
 عامة معلومات

 
األسعار أن یدفعوا كلفة الوجبات الغذائیة المدرسیة.  یمكن یجب على الطلبة الغیر مؤھلین للحصول على التغذیة المدرسیة المجانیة أو الُمخفضة 

أو دفع المبلغ نقداً وقت تقدیم وشراء الوجبة الغذائیة.  (یرجى pre-payment plan القیام بذلك أما من خالل أستخدام خطة دفع المبلغ ُمسبقاً/
 اإلطالع أدناه على معلومات خطط دفع مبلغ الوجبات الغذائیة المدرسیة)

، حیث ال  )checkالصك (الشیك/أو بأستخدام  cash/نقداً ب على الطلبة الذین یختارون دفع المبلغ وقت تقدیم وشراء الوجبة الغذائیة أن یدفعوا یج
 .debit أو بطاقة مصرفیة/ credit یمكن في الوقت الحالي دفع المبلغ بأستخدام بطاقة أئتمان/

 حسب الطلب و یمكن شراؤھا بالدفع نقداً فقط. A la carte snacksبیعھا مفرداً/كما تتوفر الوجبات الخفیفة التي یتم 
الحصول على التغذیة المدرسیة المجانیة أو الُمخفضة األسعار في مكتب إدارة المدرسة أو عن طریق األتصال  أھلیةتتواجد المعلومات التي تخص 

 )619( 644-8183التغذیة المدرسیة على الرقم  شعبةب
 

 Policyسیاسة دفع الكلفة/
 

فع سیسمح لكافة طلبة مدارس مدیریة كروسمنت التعلیمیة الذین لم یتأھلوا بعد للحصول على وجبات التغذیة المجانیة أو الُمخفضة األسعار بد .1
 " الفطور والغداء الى حسابھم الخاص.chargeالكلفة من خالل "تحویل ثمن/

 

نیین مسؤولون عن جمیع الرسوم المتراكمة على حساب أبنائھم الطلبة.  یجب دفع ھذه الرسوم بالكامل.  سیكون أولیاء األمور/األوصیاء القانو .2
 " negativeأن الرسوم المتراكمة و غیر المدفوعة بالكامل تجعل حساب الطالب في وضع "سلبي/

 

ً ، سیتم إرسال مذكرة الى منزل الطالب إلبالغ الوالدین .3 أو ولي األمر بضرورة أتخاذ األجراءات الالزمة  إذا أصبح حساب الطالب سلبیا
 لتصفیة الحساب.  قد یتم تصفیة الحساب بالدفع أما نقداً أو بالشیك أو بأستخدام خطة الدفع ُمسبقاً.  (یرجى اإلطالع أدناه الى الخطة)

 

ة خطیة الى "خدمات التغذیة المدرسیة" تنص " من ھذا البرنامج من خالل إرسال رسالopt outقد یختار الوالدین أو ولي األمر "األنسحاب/ .4
 على عدم تقدیم وجبات الطعام الى أبنائھم الطلبة إذا كانت وضعیة حسابھم سلبیاً.

 

یمكن أن یتحقق الطلبة من رصیدھم من خالل مراجعة أمین صندوق الكافیتیریا في أي وقت من األوقات.  كما یمكن أن یتصل أولیاء األمور  .5
 ).619( 644-8183ذیة المدرسیة على الرقم:  بشعبة خدمات التغ

 

سیتم منح الطالب وجبة غذائیة قابلة لألسترداد بغض النظر عن وضع حسابھ. ألن یحرم أي طالب من الوجبة الغذائیة آلي سبب من األسباب،  .6
 ولن یتم تقدیم وجبات غذائیة بدیلة ألي طالب.

 

من الطالب حرمان طاقات التقاریر أو الشھادات أو غیر مدفوعة. إن حجب بغذائیة ة تخاذ أي إجراء ضد أي طالب لفرض رسوم وجبإلن یتم  .7
 .أمر غیر مسموح بھیعتبر  غیر المدفوعة الغذائیة الالمشاركة في األنشطة المدرسیة بسبب رسوم الوجبات 

 

  .سلبي ولن تتم مناقشة أھلیتھ أثناء الخدمة. یجب أن تظل الحالة سریة في جمیع األوقات هرصید بأنلن یتم تحدید أي طالب بشكل علني  .8
 

 ً  Meal Prepayment Plans/خطط دفع المبلغ ُمسبقا
 

 .بأكملھلتسھیل األمر علیكم ، تُقدم المدیریة التعلیمیة خطط لدفع مبلغ الوجبات الغذائیة ُمسبقاً أما أسبوعیاً أو شھریاً أو للعام الدراسي 
 الطریقتین:ھذه یمكن أن یتم دفع المبلغ بأحدى 

 

 EZSchoolPay.comمن خالل الدخول الى الموقع األلكتروني  .1
ً  . أ  أفتح حساب خاص بك و حاول رصده دوما
 سیتم فرض رسوم خدمة رمزیة (مبلغ ضئیل) . ب

 
 )checkبأستخدام الصك (الشیك/ .2

 GUHSD Food Servicesیُدفع حساب الصك بأسم  . أ
 memo line على سطر الُمذكرة/ Student Name and ID number قُم بكتابة أسم الطالب و رقم الھویة المدرسیة/ . ب

 
 عوائل الطلبة تبلیغ

 

إلى  بالغاتاإلھذه سیتم إرسال وقبل بدایة كل عام دراسي.  عبر مذكرة مكتوبة المتخذةسیاسة الرسوم عوائلھم  حول والتعلیمیة المنطقة  بةجمیع طل بالغسیتم إ
سیتم نشر السیاسة وتحدیثھا وبسیاسة الرسوم بعد بدء العام الدراسي.  وائلد إلكتروني جماعي إلعالم العسیتم إرسال بریكما التسجیل.  ة أوراقحزم معالمنزل 

 .food service/تحت عالمة التبویب خدمة الطعام guhsd.net فيدمات الطعام. لكتروني لخستمرار على موقعنا األأب

 منطقة كروسمنت التعلیمیة ألتحاد المدارس األعدادیة
 قسم أدارة الخدمات 

 Food Services Departmentشعبة التغذیة المدرسیة/
 سیاسة دفع كلفة الوجبة الغذائیة المدرسیة


