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Дата: 1 березня 2021 року 

До: Батьків / Опікунів учнів, які вступають до Кіндергардену 

Від: Департаменту харчування 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ласкаво просимо 2021/2022 учні Кіндергардену! Нижче наведені важливі деталі щодо 

Програми харчування шкільного району Седро-Вуллі . 

 

Як вам може бути відомо, Міністерство сільського господарства США надало 

відмову, яка дозволяє шкільним районам забезпечити безкоштовне харчування 

ВСІХ учнів до кінця 2020-2021 навчального року. У нас немає вказівки, що це буде 

продовжуватись у 2021-2022 навчальному році, і настійно заохочуємо всі сім'ї 

планувати про подання заявки на безкоштовне / пільгове харчування на 2021-2022 

навчальний рік, якщо вони вважають, що вони відповідають вимогам для пільг. 

Заявка на наступний навчальний рік буде доступна влітку 2021 року. 

 

Інформація про програму харчування 

 

● Шкільний район Седро-Вуллі бере участь у Національному шкільному обіді і 

програми сніданку. Тому всі страви, які пропонуються та подаються, повинні відповідати 

США Настанови Міністерства сільського господарства (USDA): 

➢ Сніданок, що відшкодовується, складається щонайменше з трьох предметів 

із наступних категорій продуктів харчування: 

* Цільнозернові  * Фрукти   * Молоко 

Будь ласка, зверніть увагу: студенти повинні вибирати принаймні ½ 

склянки фруктів як частину їхнього сніданку. 

 

➢ Обід складається з щонайменше трьох компонентів із наступних категорій 

харчових продуктів: 

* Цільнозернові  * М'ясо / м’ясне чергування * Фрукти * Овочі * Молоко 

 

Зверніть увагу: Відповідно до вимог Covid-19 щодо безпеки харчових продуктів, страви 

в даний час пропонуються як “Бери та Іди ”, подібно до нашої літньої програми 

харчування. Сім’ям буде повідомлено про внесення змін. 

 

● Меню можна знайти на веб-сайті школи Седро-Вуллі у розділі «Відділи - Їжа 

Послуги ”. 

 

 



Інформація про переваги харчування 

Будь-яка родина, яка проживає в межах району Школи Седро-Вуллі, має право подати 

заявку для безкоштовного або зменшення ціни пільгів на харчування. Пільги на 

харчування поширюються на сім'ї, які отримують конкретний дохід рекомендації, 

викладені USDA. Департамент продовольчої служби заохочує сім'ї, які можуть отримати 

право 

подати заявку в будь-який час протягом навчального року. 

 

Якщо у вас вже є учні, які навчаються в окрузі, які отримують пільги на харчування, 

врахуйте це, що ваш новий учень  Кіндергардену  не стане автоматично 

отримувати пільги без аплікації. Аплікація 2021-22, яке буде  доступна влітку, має 

бути завершена до першого навчального дня, щоб переконатися, що ваш студент 

отримує безкоштовне або зі зниженою ціною харчування. Вам потрібно заповнити 

лише одну заявку для всіх студентів сім'ї, які мають право на участь 

на новий навчальний рік. Обов’язково перелічіть усіх учнів у верхній частині 

програми та всіх інших членів домогосподарства в нижній частині заявки. Зверніть 

увагу: Не варто подавати заявку на 2020-2021 рр. на майбутній Кіндергарден , 

оскільки ми не можемо прийняти їх за правилами USDA. 

 

Витрати на харчування 

Студенти отримують пільги за харчування на основі таких категорій пільг за харчування: 

безкоштовно, знижена ціна і платно. Пов'язані витрати наведені нижче. 

 

 

Їжа Переваги Статус  Сніданок  Ціни на обід 

Безкоштовне харчування   Без плати  Без плати 

Харчування за зниженими 

цінами 

(Кіндергартен-3-й клас) 

 Без плати 

 

 Без плати 

 

Харчування за зниженими 

цінами (4-12 клас) 

 Без плати 

 

$0.40 

Платно (Середня школа) $1.75 $3.00 
 

 

* Ціни можуть змінюватися * 

 

Коли студенти обирають придбати окремі контейнери з молоком, це не вважається 

відшкодовуваною їжею, а отже, не охоплюється пільгами за харчування. Студенти, які 

отримують безкоштовну або зі зниженою ціною пільги на харчування будуть платити 

повну ціну на молоко. Вартість молока становить 0,60 долара за кожну коробку. 

 



Якщо у вас є якісь запитання або потребує додаткового роз'яснення, будь ласка, не 

соромтесь звертатися до служби харчування в офіс за номером (360) 855-3515. 

 

Дякую, 

Елісон Джонстон 

Супервайзер за продовольчими послугами 

 

Відповідно до Федерального закону про цивільні права та Міністерства сільського 

господарства США (USDA) щодо цивільних прав та політики, USDA, її агентства, 

офіси та службовці та установи, які беруть участь у адміністрування програм USDA 

заборонено дискримінувати за ознаками раси, кольору кольору, національного 

походження, статі, 

втрата працездатності, вік, відкликання чи помста за попередню діяльність з прав 

людини у будь-якій програмі чи діяльності, що проводиться або фінансується USDA. 

Інваліди, які потребують альтернативних засобів спілкування для програми Інформація 

(наприклад, шрифтом Брайля, великим шрифтом, аудіокасетою, американською мовою 

жестів тощо), повинна зв’язатися з Агенцією (Державні чи місцеві), де вони звернулися 

за пільгами. Особи, які глухі, слабо чують чи мають мовленнєві вади інваліди можуть 

звернутися до USDA через Федеральную службу эстафет за номером (800) 877-8339. 

Крім того, програма інформація може бути доступна іншими мовами, крім англійської. 

Щоб подати скаргу на програму дискримінації, заповніть форму скарги на дискримінацію 

програми USDA, (AD-3027), знайдений в Інтернеті за адресою: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, та в будь-якому офісі USDA, 

або написати лист на адресу USDA та надати в листі всю інформацію, яку вимагають 

у формі. До вимагати копії форми скарги, телефонуйте (866) 632-9992. Надішліть 

заповнену форму чи лист в USDA поштою: Міністерство сільського господарства 

США, Управління помічника секретаря з питань цивільних прав, 1400 Проспект 

Незалежності, Південна Кароліна, Вашингтон, округ Колумбія, 20250-9410; факс: (202) 

690-7442; або електронною поштою:program.intake@usda.gov. Цей заклад є 

постачальником рівних можливостей. 

 


