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Millis Public Schools 
245 Plain Street Millis, MA 02054  

 
&%ولا رمألا  / &,و  يز/.ع  : 

 
سرادم مدقت  اوملعتيل . ةAحص  تاDجو   Gنوجاتح لافطالا   Millis Public Schools عيمج لصحAس  &aاردلا 2023-2022 ،  ماعلا   bc

& &aارد . موي   fل ةAحص  تاDجو   
ةلودلا ة  Aناghcم لالخ  نم  دحاو  ماع  ةدمل   oكلذ ماAقلل  لاملا  سtسوشrاسام  ثلونموك  مدق  ةسردملا .  bc

& ناجم 
ً

ا ءادغلاو  راطفإلا  &��بجو  �ع  بالطلا  . 
 

بالطلا موسر  ,إ  ةفاضإلا-  67اجم ، 
8 لقن  =ع  لوصحلل  الCؤم 

ً
نوكت  دق  ماعلا .  Cاذ ةMناجم  ةMسردملا  تاPجولا  نأ  نم  مغرلا  =ع  بلطلا   Cاذ ألمت  نأ  مهملا  نم   

ةموكحلا نم  لاومألا  نم  د/.ملا  �ع  لصحنسف  هتد ،  اع�و جذومنلا  اذه   oءلم تالئاعلا  نم  دGدعلا  تماق  اذإ  اًضGأ ،  ةMنادMملا . تالحرلاو  ةMضا[\لا  موسرلا  لثم  ىرخألا   
مGدقت �ع  انعمتجم  جذومنلا  اذه  ءلم  دعاس�  ىرخألا . ةAسردملا  جما�gلل  لاومألا  نم  د/.ملا  اًضGأ  ��لتن  فوس  لDقتسملا . bcو 

& نآلا  ةAناجملا  ةAسردملا  تاDجولل  ةAلاردAفلا   
�ع ظافحلل  ةمراص  ةAلاردAف  دعاوق  عبtن  نحن  ة/� . اهمدقت  &��لا  تامولعملا  لافطألا . ةGاعر   bc

& ل  افطألل ةAناجم  تاDجوو  لافطألا ،  عيمجل  ةAناجم  ةAفAص  تاDجو   
كتامولعم ةAصوصخ  . 

 
ةAلAم�تلا ةAئاذغلا  ةدعاسملا  جمانرب  اGازم  ��لتت  تنك ال  اذإ  كلذ ،  ,إ   oةفاضإلا  (SNAP) نوكت دقف  رعسلا ،  ةضفخم  وأ  ةAناجم  ةAسردم  تاDجو  �ع  ةقفاوملا  تمتو   

جمانbcل الCؤ 
ً

�ع SNAP م لوصحلل  ًالهؤم  تنك  اذإ  ام  فشt§ا  hc©لهؤملا . سtسوشrاسام  نا�سل  ةلاقPلا  ءاijل  ة[\هش  ةMلام  ةدعاسم  رفوي  يذلا   SNAP طª/ق نع  مويلا   
ـل نخاسلا   oطخلا لاصتالا   Project Bread's FoodSource دقتلاGم اًضGأ   Gكنكم فتاهلا . �gع  مGدقتلا   bc

& كتدعاسم  راشtسملل  نكم/و  مقرلا 8333-645-800-1  �ع   
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/applyDTA Connect:  ع كسفنبg� نإلاgع تن�� 

 
�����  ����� 

bc بالطلا عيمجل رعسلا ةضفخمو ةAناجم ةAسردم تاDجول اًدحاو اDًلط مدختسا .ال - ؟لفط لÆل بلط ءلم ,إ جاتحأ له 
ghغ بلط �ع ةقفاوملا اننكمG ال .كلgccم &

,إ لمتكملا  بلطلا  ةداعÉب  مق  ةÊËلطملا . تامولعملا  عيمج  ءلم  نم  د§أت  اذل  لمتكم ،  : Shaileen Volpe، 245 Plain Street، Millis، MA 02054 
 

bc اoًاطخ تAقلت اذإ بلط ءلمo موقأ نأ بجG له 
ةءارق �Ïري نÎلو ، ال - ؟ةAناجم تاDجو �ع لوصحلل اًقDسم مهيلع قفاوم &,افطأ نإ لوقG ةAساردلا ةنسلا ەذه &

�c8 لوف ��7ل�اش�  لصتاف   ، oك صاخلا  ةAلهألا  راعشإ  نم  اًدوقفم  كلgccم   bc
& لافطأ  يأ   fنا اذإ  تامAلعتلا . عاDتاو   oانعGة اهتيقلت  &��لا  ةلاسرلا   ، 

  svolpe@millisschools.org، 508-906- 3618روفلا �ع.
 

c%املا ماعلا &�فط بلط �ع ةقفاوملا تمت 
اذه نم ,وألا ةلAلقلا ماGأللو ةAساردلا ةنسلا كلتل طقف دAج كلفط قيبطت .معن - ؟ةدGدج ةدحاو ءلم ,إ جاتحأ له .&

دGدجلا &aاردلا  ماعلل  لهؤم  كلفط  نأ  ةسردملا  ك�gخت  مل  ام  دGدج  بلط  لاسرإ  كAلع   Gبج &aاردلا . ماع  لا . 
 

تاGالولا &�cطاوم نم اونوكت نأ نورخآلا كت�أ دارفأ وأ كلافطأ وأ تنأ كAلع hc©عتي ال .معن - ؟اAًك/ªمأ اًنطاوم سÔل &��لئاع دارفأ دحأ ناf اذإ بلطo مدقتلا &�cنكمG له 
 رعسلا ةضفخم وأ ةAناجم تاDجو �ع لوصحلل بلط مGدقتل ةدحتملا. 

 
bc بالطلا عيمج لصحAس ، ماعلا اذه - ؟رعسلا ةضفخم وأ ةAناجم تاDجو �ع لوصحلل لهؤملا نم 

bc ةAناجم ءادغو روطف ةDجو �ع انسرادم &
ضعo نÎل .ةسردملا &

لقنلا لثم  ىرخأ  ةAناجم  اGازم  �ع  لصحAسف  قيبطتلا ،   bc
& ًالهؤم " اًساسأ " بلاطلا  راDتعا  مت  اذإ  ةAناجم . تاDجو  �ع  لوصحلل  " fلهؤم©hc نولهؤم " طقف  بالطلا   

Øحلا لاثملا ال  لÙAس  �ع  ةAنادAملا  تالحرلا  ةAضا/ªلا و موسرلاو  Úcاجملا 
& : 

 
نم ● اGازم  �ع  لصحت  &��لا  �ألا   bc

& لافطألا  عيمج   MA SNAP وأ  MA TAFDC وأ  FDPIR نم ةنيعم  تائف  وأ   Medicaid جوDتا �ع  لوصحلل  نولهؤم   
ةAناجم . 

ةMناجم ● تاPجو  =ع  لوصحلل  نولCؤم  ةم�حملا  وأ  �7بتلا 
8 ة�اعر  ةلا ول  ةMنوناقلا  ةMلوؤسملا  تحت   �نوعق نيذلا  �7بتلا- 

8 لافطألا  . 

جمانرب ●  ¥7
8 نوكراشملا  لافطألا   Head Start ناجمMة تاPجو  =ع  لوصحلل  نولCؤم  مهتسردم   ¥7

8 . 

ةMناجم ● تاPجو  =ع  لوصحلل  نولCؤم  ن[\  جاهملا وأ  ��7̈راهلا  وأ  نيدij©ملا  ف/ªعت  نوفوتس�  نيذلا  لافطألا   . 

● Gنوك دق  ةAلاردAفلا . لخدلل  ةAلهألا  تاداشرإ   bc
& اهيلع  صوصنملا  دودحلا  نمض  كت�أ  لخد   fنا اذإ  رعسلا  ةضفخم  وأ  ةAناجم  تاDجو  لافطألا  ��لتي  دق   

ÚcاAبلا
& مسرلا  اذه   bc

& ةحضوملا  دود  حلا نم  لقأ  وأ  كت�أ  لخد  ضفخنا  اذإ  رعسلا  ةضفخم  وأ  ةAناجم  تاDجو  �ع  لوصحلل  hc©لهؤم  كلافطأ  . 

8»اردلا 2023-2022 ماعلل  ةMلاردMفلا  ةMلCألا  لخد   ططخم 

ة®ألا  8̄وبسأ ا[\هش يونس مجح 

 اًرالود 484 اًرالود 2096 اًرالود 25142 1

2 33874 2،823 652 
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3 42606 3،551 820 

4 51338 4279 988 

5 60.070 5،006 1،156 

6 68802 5734 1،324 

7 77534 6462 1،492 

8 86266 7189 1،659 

bcاضإ
& صخش   fل : +8.732 +728 +168 

 

bc اًعم نومAقت له ؟مئاد ناونع ,إ نورقتفG كت�أ دارفأ له - ؟ياونور وأ نورجاهم وأ مهل نطو ال مهنأل hc©لهؤم &,افطأ ناf اذإ ام فرعأ فAك 
يأ وأ قدنف وأ أجلم &

نأ دقتعت  تنك  اذإ  ؟ةقoاسلا  مهت�أ  وأ  مهت�أ  كرت  اوراتخا  كعم   GعÔنوش لافطأ  يأ  كانه  له  ؟&àسوم  ساسأ  �ع  كتلئاع  لقتáت  له  ؟تقؤملا  نا�سإلل  رخآ  بÔترت   
,إ Úcو�Îgلإ 

& د/ªب  لاسرإ  وأ  لاصتالا  �Ïري  ةAناجم ،  تاDجو  �ع  نولصحAس  كلافطأ   oنأ مهراDخإ  متي  م  لو فاصوألا  ەذه  نوفوتس�  كلgccم   bc
& لافطألا   Nealy Urquhart 

�ع  nurquhart@millisschools.org .  
 

bc ةكراشملا �ألا لافطأ نوكG دق - ؟ةAناجم تاDجو �ع لوصحلا &,افطأل نكمG له ) (�WICع لوصحلل hc©لهؤم 
��لتأ  .WICلافطألاو عضرلاو ءاسáلا جمانرب &

لمتكم بلط  لاسرإ  �Ïري  رعسلا . ةضفخم  وأ  ةAناجم  تاDجو  . 
 

 هنع غلDت يذلا ة�ألا لخدل &èخ تاDثإ لاسرإ كنم بلطن دق .معن - ؟اهمدقأ &��لا تامولعملا نم ققحتلا متæس له.
 

bc مGدقتلا كنكمG ، معن - ؟اًقحال مدقتلا &�cنكمG لهف ، نآلا ًالهؤم ن§أ مل اذإ 
دحأ حبصG نيذلا لافطألا حبصG دق ، لاثملا لÙAس �ع .&aاردلا ماعلا لالخ تقو يأ &

لخدلا دح  نود  ام  ,إ  ة�ألا  لخد  ضفخنا  اذإ  رعسلا  ةضفخمو  ةAناجم  تاDجو  �ع  لوصحلل  hc©لهؤم  لمعلا  نع  ًالطاع  &%ولا  وأ  نيدلاولا  . 
 

,إ ةoاتÎلا وأ لاصتالا ق/ªط نع عامتسا ةسلج بلط اًضGأ كنكمG .ةسردملا &,وؤسم ,إ ثدحتلا كAلع بجG - ؟&��لط نأشë ةسردملا رارق �ع قفاوأ مل ول اذام :
7000.-376-508 ،lisschools.org svolpe@mil ،MA 02054 ،Millis ،245 Plain Street ،Shaileen Volpe 

 

رهشلا لامعألا ضعo كتتاف كنÎل ، اً/ªهش رالود 1000 ًةداع حــªËت تنك اذإ ، لاثملا لÙAس �ع .ةداع ەاقلتت يذلا غلDملا ركذا - ؟اًمئاد هسفن وه لخدلا نكG مل ول اذام 
اذإ هنيمضتب  مقت  نÎلو ال  هنيمضتب ،  مقف  ةAفاضإ ،  لمع  تاعاس  �ع  ًةداع  لصحت  تنك  اذإ  اً/ªهش . رالود  &�cج 1000  كنأ  �gخاف  طقف ،  رالود  تققحو 900  c%املا 

&  
&,احلا كلخد  مدختساف  كDتار ،  وأ  كلمع  تاعاس  تضفُخ  وأ  كتفAظو  تدقف  اذإ  ناAحألا .  oضع  bc

& ةAفاضإ  تاعاسل  طقف  لمعت  تنك  . 
 

bc اهنع غالoإلا كنم بلطن &��لا لخدلا عاونأ ضعo �ع ة�ألا دارفأ لصحG ال دق - ؟هنع غالoإلل لخد ة�ألا دارفأ ضعo ىدل نكG مل ول اذام 
نولصحG ال دق وأ بلطلا &

bc 0 ةoاتك �Ïري ، اذه ثدحG امدنع .قالطإلا �ع لخد �ع 
Ïcوت �Ïري .رافصأf اًضGأ اهباسح متæسف ، ةغراف وأ ةغراف لخد لوقح يأ تكرت اذإ ، كلذ عمو .لقحلا &

&
 كلذo ماAقلا تدصق كنأ ض�gفنس ثAح ، ةغراف لخدلا لوقح كرت دنع رذحلا.

 

bc نحن 
ةGدقن ةمAق تاذ تاصصخم يأ �ع لصحت اذإ .لخدك ةGدقنلا تòفا�ملاو &aاسألا كDتار نع غالoإلا بجG - ؟فلتخم ل�شë انلخد نع غلDن له .شÔجلا &

نم اًءزج  كنكسم   fنا اذإ  لخدك . اهنيمضت  اًضGأ  بج/و  ة�ألل ،  &�Aم�تلا  ةشÔعملا   oلد تاعوفدم  �ع  لصحت  وأ  ةAساسألا ،  ةدعاقلا  جراخ  سóلملا  وأ  ماع  طلا وأ  نكسلل   
لخدلا نم  راشtنالا  نع  ةجتانلا  ةAفاضإلا  لاتقلا  بتاور  داعtDسا  متي   fام لخدك .  oك صاخلا  نكسلا   oلد hc©مضتب  مقت  الف  يركسعلا ،  نا�سإلا  ةصخصخ  ةرداDم  . 

 

bc ن/ªخآ دارفأ يأ عض - ؟&��لئاعل قيبطتلل ةAفاf ةحاسم كانه نكG مل ول اذام ، 
�c8لوف ��7ل�اش� لصتا وأ كDلطo اهقفرأو ةلصفنم ةقرو �ع لgccملا &

��لتل .
  svolpe@millisschools.org، 508-376- 7000ناث بلط &

 

�ع لوصحلل مدقتلا ةAفAك ةفرعمل - ؟اهيلع قبطن دق ىرخأ جمارب دجوت له .ةدعاسملا نم د/.ملا ,إ ةجاحo &��لئاع  MA SNAPلصتا ، ىرخألا ةدعاسملا اGازم وأ 
نخاسلا طخلا-  لصتا  وأ  &�حملا  ةدعاسملا   oبتكم  MA SNAP 1-866-950-3663 ع=  . 

 

=ع 7000-376-508 �c8لوف  ��7ل�اش  ةضفخملاو ،  ةMناجملا  عفانملا  ةقس·م-  لاصتالا  �ghÏف  ةدعاسم ،  ,إ   oةجاح تنك  وأ  ىرخأ  ةلئسأ  كGدل  ت  fنا اذإ   . 
 

صالخÉب ، 
  

يبلوف نیلیاش      
ةضفخملاو ةAناجملا  عفانملا   قسáم 

 
 

 
تامولعملا عيمج  مدقت  مل  اذإ  نÎلو  تامولعملا ،  مGدقت  كAلع  hc©عتي  بلطلا .ال  اذه   bc

& ةدراولا  تامولعملا  &aردملا  ءادغلل  &�cطولا  لسار  دراشt/ر ب . نوناق  بلطتي   
&õامتجالا نامضلا  مقر  نم  ةghخأل  ةعËرألا ا ماقرألا  hc©مضت  كAلع   Gبج رعسلا . ةضفخم  وأ  ةAناجم  تاDجو  �ع  كلفط  لوصح  �ع  ةقفاوملا   Gاننكم الف  ةÊËلطملا ،   

دنع وأ  نضاح  لفط  نع  ةoاAن  مدقتلا  دنع  بولطم  ghغ  &õامتجالا  نامضلا  مقر  بلطلا . �ع   oعيقوتلا  Gموق ة�ألا  دارفأ  نم  رخآ   oغلا درف  يأ  وأ  &aاسألا  بتارلا  بسÎل   
ةAلAم�تلا ةAئاذغلا  ةدعاسملا  جمانرب  ةلاح  مقر  جاردإ   (SNAP) ةجاتحملا �ألل  ةتقؤم  لا ةدعاسملا  جمانرب  وأ   (TANF) دنهلاGة تازوجحلا  �ع  ءاذغلا  عــــ/زوت  جمانرب  وأ   

(FDPIR) فّرعم وأ   FDPIR كتامولعم مدختسáس  &õامتجا . نامض  مقر  هGدل  سÔل  بلطلا  �ع  عقوي  يذلا  hc©غلاDلا  ة�ألا  دارفأ  دحأ  نأ  ,إ   rشgh امدنع  وأ  كلفطل  رخآ   
روطفلاو ءادغلا  جمارب  ذافن�و  ةرادإلو  ةضفخم ،  وأ  ةAناجم  تاDجو  �ع  لوصحلل  ًالهؤم  كلفط   fنا اذإ  ام  دGدحتل  . 

 
&,وؤسمو جما�gلا  تاعجارم  &ùجارمو  مهجما�gل  دئاوفلا  دGدحت  وأ  ل/Êمت  وأ  مAيقت  �ع  مهتدعاسمل  ةGذغتلاو  ةحصلاو  مAلعتلا  جمارب  عم  كتيلهأ  تامولعم   úكراش دق   



 

3 

جمان�gلا دع  اوق تاûاهتنا   bc
& رظنلا  �ع  مهتدعاسمل  نوناقلا  ذافنإ  . 

 
 
 
 

b�7يمتلا مدع  ناMب  :   
ةیكیرمألا ةعارزلا  ةرازول  ةعباتلا  ةیندملا  قوقحلا  تاسایسو  حئاولو  ةیلاردیفلا  ةیندملا  قوقحلا  نوناقل  ًاقفو   (USDA) ، قرعلا ساسأ  ىلع  زییمتلا  ةسسؤملا  هذھ  ىلع  رظُحی   

ةیندملا قوقحلا  لاجم  يف  قباس  طاشن  نم  ماقتنالا  وأ  م  اقتنالا وأ  رمعلا ،  ةقاعإلاو ،  يسنجلا ( ھجوتلاو  ةیسنجلا  ةیوھلا  كلذ  يف  امب  سنجلاو ) يموقلا  لصألاو  نوللاو  . 

جمانربلا تامولعم  ىلع  لوصحلل  ةلیدب  لاصتا  لئاسو  ىلإ  نوجاتحی  نیذلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  بجی  ةیزیلجنإلا . ریغ  ىرخأ  تاغلب  جمانربلا  تامولعم  ریفوت  متی  دق   
زكرم وأ  جمانربلا  ریدت  يتلا  ةلوؤسملا  ةیلحملا  ةلاكولا  وأ  ةیالولاب  لاصتالا  ةیكیرمألا ( ةراش  إلا ةغل  يتوص ،  طیرش  ریبك ،  طخب  لیارب ،  لاثملا ،  لیبس  ىلع  ( TARGET 

ىلع )202 (720- 2600 ةیكیرمألا  ةعارزلا  ةرازول  عباتلا  توص و)   TTY) )800( ىلع ةیلاردیفلا  لیحرتلا  ةمدخ  لالخ  نم  ةیكیرمألا  ةعارزلا  ةرازوب  لصتا  وأ   
877-8339. 

جذومن لامكإ  يكتشملا  ىلع  بجی  جمانربلا ،  يف  زییمتلا  نأشب  ىوكش  میدقتل   AD-3027 ، لوصحلا نكمی  يذلاو  ةیكیرمألا  ةعارزلا  ةرازو  جمانربل  زییمتلا  ىوكش  جذومن   
مقرلاب )866 (632- لاصتالا  قیرط  نع  ةیكیرمألا ،  ةعارزلا  ةرازول  عبات  بتكم  يأ  نم  ةیكیرمألا ،  ةعارزلا  ةرازوب  زییمتلا  ىوكش  جذومن  ىلع : تنرتنإلا  ربع  ھیلع 
يزییمتلا ، 9992 ءارجإلل  ًابوتكم  ًافصوو  ھفتاھ  مقرو  ھناونعو  ىوكشلا  مدقم  مسا  ىلع  ةلاسرلا  يوتحت  نأ  بجی  ةیكیرمألا . ةعارزلا  ةرازو  ىلإ  ةھجوم  ةلاسر  ةباتك  وأ   

ةیندملا قوقحلا  ریزو  دعاسم  غالبإل  ةیفاك  لیصافتب  موعزملا   (ASCR) باطخ وأ  جذومن  میدقت  بجی  ة . یندملا قوقحلل  موعزملا  كاھتنالا  خیراتو  ةعیبط  نع   AD-3027 
قیرط نع  ةیكیرمألا  ةعارزلا  ةرازو  ىلإ  لمتكملا  : 

ةیكیرمألا .1 ةعارزلا  ةرازو  دیربلا :  ،  
ةیندملا قوقحلل  ةیجراخلا  ةریزو  دعاسم  بتكم    

1400 Independence Avenue، SW  
Washington، DC 20250-9410 وأ  ؛ 

وأ .2 وأ )202 (690-7442 ؛   1665-256) 833: (  سكاف
ينورتكلإلا .3 دیربلا  : program.intake@usda.gov 

 
صرفلا ؤفاكت  دوزم  يھ  ةسسؤملا  هذھ  . 

 
 


