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:بلاطلا AHSل ينوناقلا يصولاو رومألا ءايلوأ ةداسلا
.ةيوناث ةسردم يف دنالشآ ةبجو ةدعاسملا جمانربب ةقلعتملا هاندأ ةيلاتلا تامولعملا ةعجارم ىجري

حمسي فوس اذهو  (NSLP).ةينطولا ةسردملا ءادغلا جمانرب لحم لحيل ديدج جمانرب بيرجتل ةيوناث ةسردم دنالشآ رمتست فوسو ،يساردلا ماعلا اذه
.لضفأ لكشب بالطلا تاجايتحا ةيبلتل تابورشملا تارايخو ،بلطلا بسح دونبلا ءالع ،ماعطلا تابجو نم ةعونتم ةعومجم ربكأ ميدقتل انل

.ةيلاملا تاهيجوتلا عم قفاوتت يتلا كلتل ءادغلاو ةضفخم وأ ةيناجم راطفإ ةبجو ريفوتل ديدجلا جمانربلا اذه رمتسيسو
 NSLPقيبطت نع لصفنم ةيوناثلا سرادملا قيبطتلا اذه .لصفنم قيبطت لامكتسال ةجاح كانه نوكت فوس ،كلذ عمو
K-8.
اذه ءلمل جاتحت نل ،ةيناجم تابجول ةرشابم قدص دق )ق( كب صاخلا بلاطلا نأب ديفت انم ينورتكلإ ديرب تيقلت اذإ _:ةظوحلم
دنالشأ  -ةيميلعتلا ةيسردملا موسرلا نع لزانتلا" لامكتسا ىلإ جاتحت ،كلذ عمو ،فوسو .لصفنم ةيوناثلا ةسردملا قيبطتلا
.كب ةصاخلا ةيوناثلا سرادملا بالطل لزانتلا ةيلاحلا ةنسلا موسر يف بغرت تنك اذإ جذومنلا "طقف ةيوناث ةسردم

صاخلا  2018-2019قيبطت ىلع راعشإ نيحل بالطلل تابجو ءادغلاو راطفإلا ةبجو لك نمث عفد نع الوؤسم تنك
زيهجت راطخإلا )انبتكم يف بلطلا مالتسا دعب( مايأ  5-7اوحمست نأ وجرأ  ACS.ةيذغألا ةمدخ بتكم نم تدرو كب
.ديربلاو
لازي ال بلاطلا نأ ،يضاملا يساردلا ماعلا لالخ ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع بلاطلا لصح اذإ :لبق نم ءانثتسا
،ربوتكأ  4لبق نم يساردلا ماعلا اذهل ديدج قيبطت اهتجلاعم متي مل اذإ ، 2018.ربوتكأ  4ىتح ةضفخم وأ ةيناجم
ةمدخ بتكم يف بلطلا مالتسا دعب( مايأ  5-7اوحمست نأ وجرأ  5، 2018.ربوتكأ لاعف لماك رجأب ىلإ بهذت فوس بلاطلا
.ديربلاو زيهجت راعشإل )ءاذغلا
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رخآلا هجولا -طقف ايلعلا ةسردملل ةبجو ةدعاسملا بلط لامكتسال تاميلعت

 44805 -419 289 1117 419 289 9534 -Faxوياهوأ . -Ashland،يفا تنومريلك  -1407ةيرادإ بتاكم

ةيوناثلا ةلحرملل ةبجو ةدعاسملا بلط لامكإل تاميلعت
 1.ءزجلا
ناك اذإ ام نايب ).فصلاو ةسردملا عم ءلم ىجري  K-8،كلذ يف امب ،بلاطلا ناك اذإ( كلزنم لخاد نوشيعي نيذلا ءاضعأ لكلا ركذ ىجري
.ةجردملا وضع لكل ال وأ لخدلا يقلت متي

 2.ءزجلا
]لب[  (SNAP)،ةيذغتلا ةدعاسملا جمانرب يليمكتلا عفانم وأ ) {OWFىلوألا لاغشألا وياهوأ كترسأ دارفأ نم درف يأ ىقلت اذإ
نم ةخرؤم ينورتكلإ لكش يف تابثإلا .ةيضقلا مقر ماقرأ ) (10ةرشع اهيلت ةدئاف ىلع لصحي يذلا صخشلا مسا ريفوت
لهأ ىلع قبطني اذه ناك اذإ  4ءزجلا ىلإ لقتنا .قيبطتلا قفارت نأ بجي دئاوفلا  SNAPوأ OWFلل ةيلهألا راعشإ وأ ةداهش
 3.ءزجلا يف رارمتسالا ،كلذك نكي مل اذإ

.كتيب

 3.ءزجلا
يأ لبق( لخدلا يلامجإ لخدلا نع غالبإلا بجي .بسانملا دومعلا يف لخد ىقلتي يذلا كترسأ نم وضع يأ ركذ ىجري
)بلطلا ميدقت خيرات لبق اموي  30زواجتي ال قباس تقو يف ةخرؤم( ةجردملا لخدلا لك ىلع ليلد .هيقلت ددرتو )تاعاطقتسا
.كل داعت نل اهنأل نكمأ نإ ةخسن ميدقت .قيبطتلا قفارت نأ بجي

 4.ءزج
نذإ كيدل نوكي نأ انيلع بجي .ةسردملا ةيميلعتلا موسرلا نم ءافعإ ىلع لوصحلل ةلهؤم اهنأ امك ،ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل الهؤم )ق( كب صاخلا  AHSبلاط اذإ
.تامولعملا هذه لدابت ىلع قفاوت تنك اذإ عبرملا "معن" ةعجارم ىجري .اهنع لزانتلا نيعتي يتلا موسرلا اذإ ةسردملا يلوؤسم عم يناجم كتلاح ةكراشملل

 5.ءزج
كردي قيبطت ىلع عقوملا صخشلا .لزنملا يف ةشيعملا ينوناقلا يصولا وأ نيدلاولا لبق نم بلطلا عقوي نأ بجي
يأ .اهنع تامولعملا ةفاك ققحت دق ةيمسرلا ةسردملا نأو ،ةقيقدو ةحيحص ةقيثولا هذه يف ةمدقملا تامولعملا لك نأ
.ةبجو دئاوف صاقنال )هينير( كلفط ببسي دق تامولعملل دمعتم فيرحت

وأ . 2247.ةليوحت  (419) 289-1117يف  16:00يتح  6:30ةعاسلا نيب ءاذغلا ةمدخ مسقب لاصتالا ىجري ،ةلئسأ يأ كيدل ناك اذإ
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