
حليب األطفال/ بيان إنهاء إستالم الغذاء

عزيزي ولي األمر،

أغذية رعاية األطفال في برنامج  __________________ Matrix Head Startماتريكس هيد ستارت  مركزيشارك 

 الواليات المتحدةفي هو برنامج لتغذية األطفال تابع لوزارة الزراعة (CACFP) والكباربرنامج أغذية رعاية األطفال  إن  .(CACFP)والكبار

(USDA). مراكز رعاية األطفال بمعدل وجبة للمساعدة في تكلفة تقديم وجبات مغذية لألطفال المسجلين. يجب أن تستوفي الوجبات  زويديتم ت

 .لألطفال والرضع CACFP برنامج أغذية رعاية األطفال والكبار متطلبات نمط وجبة

 وأغذية أخرى أطفال حليب Matrix Head Start ستارت ماتريكس هيد ، تقدمCACFP برنامج أغذية رعاية األطفال والكبار لتلبية متطلبات
 ي:ه من العمر للرضع حتى بلوغهم سنة واحدة تُقَد مالرضع المدعمة بالحديد  حليب األطفال تركيبة .لجميع األطفال المسجلين عرض  لألطفال ال

الجاهز لإلستخدام (Enfamil Infant NeuroPro)حليب األطفال الرضع إنفاميل نايروبرو 

 ستمارةإالمجفف، عندئٍذ يجب تقديم  الرضع الصيغة المذكورة أعاله أو في حاجة إلى حليب األطفالغير  إذا كان طفلك في حاجة إلى حليب أطفال

توفير الحليب ب. عندما يبلغ طفلك عامه األول، سيبدأ المركز (Individualized Health Care Plan) خطة الرعاية الصحية الفردية

 .الصغير الغذائية األخرى الالزمة لتلبية متطلبات نمط وجبة أطفال في عمر الطفلوالمواد 

بيان عدم التمييز
والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو ية ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها وفقًا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية لوزارة الزراعة األمريكية، يُحظر على وزارة الزراعة األمريك

  ألمريكية.ة ابسبب نشاط الحقوق المدنية السابق في أي برنامج أو نشاط تقوم به أو تموله وزارة الزراع  إدارتها التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو االنتقام أو مقابلة األذى بمثله

، االتصال (الخكبيرة، أو التسجيل الصوتي، أو لغة اإلشارة األمريكية،  بأحرف تيجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات حول البرنامج )مثل طريقة برايل، أو المطبوعا

ل بوزارة الزراعة األمريكية من خالل خدمة الترحيل الفيدرالية على أو المحلية( حيث تقدموا للحصول على المزايا. يمكن لألفراد الذين يعانون من الصمم أو من ضعف السمع أو لديهم إعاقات في النطق االتصا للواليةبالوكالة )

 ج بلغات أخرى غير اإلنجليزية.توفير معلومات البرنام يمكنباإلضافة إلى ذلك ، . 8339-877 (800)الرقم 

عبر  AD (http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html))-(3027 ،األميركية الزراعة وزارة برنامج في التمييز شكوى إستمارةلتقديم شكوى تتعلق بالتمييز في البرنامج، أكمل 

 (866)الشكوى، اتصل بالرقم  إستمارة. لطلب نسخة من ستمارةموجهة إلى وزارة الزراعة وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة في اإل، أو اكتب رسالة USDAاألمريكية  اإلنترنت أو في أي مكتب من مكاتب وزارة الزراعة

  ،على العنوان ( البريد: وزارة الزراعة األمريكية ، مكتب مساعد الوزير للحقوق المدنية 1عن طريق: ) USDA أو الرسالة المكتملة إلى وزارة الزراعة األمريكية  ستمارةاإل. أرسل 632-9992

9410-1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 ( الفاكس: 2؛ )بريد إلكتروني: ال( 3؛ أو )690 (202)-7442ogram.intake@usda.govpr.  هذه

 .في العمل تكافؤ الفرصتعتمد مبدأ المؤسسة 
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