WAŻNE!
ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE ALTERNATYWNYCH LUNCHÓW

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) wymaga, aby każdy okręg szkolny,
który uczestniczy w Krajowym Programie Lunchu Szkolnego (NSLP), posiadał pisemne
rozporządzenie dotyczące nieodpłatnych lunchów.
Zarządzenie dotyczy rodzin, których dzieci uczestniczą w płatnym lub za obniżoną opłatą
programie lunchowym, ale nie mają funduszy na swoim koncie albo pieniędzy przy sobie, aby
opłacić lunch w czasie, gdy lunch jest serwowany. CCSD59 określa procedury, w jaki sposób
tego rodzaju sytuacje będą rozwiązywane, aby zapewnić spójne zasady zmniejszające brak
pełnego rozumienia naszego postępowania przez rodziny i uczniów.
Proszę, przeczytaj zawarte poniżej procedury naszego postępowania w Dystrykcie
Szkolnym 59 związane z nieopłaconymi posiłkami zarówno dla uczniów szkół
podstawowych, jak i gimnazjów.
Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie swoim dzieciom lunchu przygotowanego w domu lub
wystarczających funduszy, umożliwiających zakupienie szkolnego lunchu. Zdecydowanie
rekomendujemy korzystanie z MealTimeOnline (www.mymealtime.com) do monitorowania
uczniowskiego konta posiłkowego. MealTimeOnline jest także wygodnym sposobem złożenia
depozytu, który zapewni twojemu dziecku dostęp do pożywnego i zdrowego jedzenia bez
konieczności uzupełniania stanu konta za szkolne jedzenie. Nie ma dodatkowych kosztów
związanych z tym serwisem.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące zmian w procedurach dotyczących posiłków
alternatywnych, proszę, skontaktuj się ze School Nutrition Office, dzwoniąc pod numer
8475934341 lub 8475934338.
Z szacunkiem,
Janet L. Fisher
Purchasing and School Nutrition Coordinator
Koordynator d/s Zakupu i Szkolnego Żywienia
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ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE LUNCHÓW ALTERNATYWNYCH W 20172018
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Alternatywna procedura lunchowa
Lunch Alternatywny jest inny niż codziennie proponowany posiłek i jest zapewniony uczniom,
których saldo na koncie przekroczyło ustalone maksimum salda ujemnego, lub uczniów, którzy
nie przynieśli lunchu z domu lub pieniędzy na zakup lunchu. Uczniowie będą mogli dokonać
zakupu lunchu, mimo że saldo na koncie będzie ujemne ( 8.00 $) dla uczniów płacących za
posiłki, i (1.50 $) dla uczniów, którzy płacą obniżoną cenę za posiłek, właśnie oni będą mieli
możliwość zakupienia Alternate Lunch (lunchu alternatywnego).
W takich sytuacjach uczeń otrzyma Alternate Lunch Ticket. Alternate Lunch Ticket pozwoli
uczniom skorzystać z opcji kanapki z serem lub tzw. sunbutter (masło słonecznikowe) zamiast
pełnego posiłku. Dodatkowo uczniowie będą mogli wybrać także inny dodatek, tzw. side dish, i
mleko. Lunch alternatywny jest zatwierdzony przez władze federalne jako pełnowartościowy
posiłek i będzie pokryty z konta ucznia w cenie regularnej lub obniżonej.
Wydruk niskiego salda
Low Balance Statement jest wysyłany raz w tygodniu drogą mailową do rodzin, w celu
poinformowania ich o stanie konta posiłkowego ucznia i ma być zachętą do złożenia depozytu,
aby uniknąć ujemnego stanu konta. Rodzice mogą także sprawdzić stan konta swojego ucznia,
wchodząc na stronę MealTimeOnline (www.mymealtime.com).
Ujemny stan konta
Informacje o saldzie ujemnym na koncie są wysyłane do rodzin codziennie po lunchu, gdy stan
konta jest nadal ujemny. Na koniec roku szkolnego każda niezapłacona kwota będzie
przeniesiona na następny rok szkolny.

Wszelkie ujemne salda na koncie, które przekroczyły $25.00, będą dodane do opłat
ucznia na Skyward i będą wymagały zapłacenia.
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