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 طريقتان للطالب للحصول علي الوجبات مجاناً في العطلة الصيفية ! عنوان الموضوع :
 

  أهالي و عائالت هنرايكو ،
  

عاماً أو أقل للحصول علي وجبات مغذية مجانية من  ١٨هذا الصيف ، ستكون هناك طريقتان لطالبكم الذين يبلغون من العمر 
 و شركائنا في المجتمع : HCPSخالل 

  
  أو البرامج الصيفية التابعة لمقاطعة هنرايكو . HCPSبصورة شخصية ، كجزء من االلتحاق ب -١
 الطالب ، سواء كانوا مسجلين في البرامج أم ال .التوزيع بالمدارس لجميع  -٢
  

 للحصول علي الوجبات المدرسية:
 

الصيفية أو في أي من  HCPSستتوفر وجبات اإلفطار و الغذاء مجاناً للطالب المشاركين في أكاديمية  بصورة شخصية :
  مواقع برنامج اإلثراء الصيفي تابع لمقاطعة هنرايكو .

  
 الوجبات بالمدارس ، بناءاً علي مواعيد البرامج :تختلف مواعيد توزيع 

  
  : أغسطس . ٥يونيو إلي  ٢٨المدارس اإلعدادية و الثانوية التي تستضيف البرامج الصيفية  
   : أغسطس . ٥يوليو إلي ١٢المدارس االبتدائية التي تستضيف البرامج الصيفية   
  المواقع بالحدائق وPAL  :أغسطس . ١٢يونيو إلى  ٢١  

  
التي تستضيف البرامج الصيفية ،  HCPSستتوفر وجبات اإلفطار و الغذاء المجانية في مواقع  قع التوزيع بالمدارس :موا

  باإلضافة إلي مواقع بالمجتمع . للحصول علي قائمة بمواقع التوزيع في الصيف ، انظر القائمة أدناه .
  

  صباحاً حتي  ٨:٣٠: من الساعة الثامنة و النصف ستكون التواريخ و األوقات هي نفسها في جميع مواقع التوزيع
أغسطس . مواقع معينة ستوفر وجبات بكميات  ١٢يونيو إلي  ٢١صباحاً من االثنين إلي الخميس من يوم  ١٠العاشرة 

  أغسطس . ٣١و  ٢٤و  ١٧كبيرة في أيام 
  في مواقع التوزيع فقط بمدارسHCPS لجمعة مع توزيع الوجبات يوم ، سيتم توزيع وجبتي اإلفطار و الغذاء ليوم ا

  الخميس .
  

  في الصيف : HCPSمعلومات عامة عن وجبات 
  ليس من الضروري أن يكون األطفال حاضرين عندما يقوم أولياء األمور بالحصول علي وجبات الطعام . أولياء

  األمور غير مؤهلين للحصول علي خدمة الوجبة المجانية .
 يوليو احتفاالً بعيد االستقالل . ٥طلة يوم االثنين جميع مواقع خدمات الوجبات ستكون ع 

 
الخدمة علي أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو أصل العرق أو الجنس أو السن أو اإلعاقة و 

 لن يكون هناك أي تمييز في إدارة توزيع الوجبات .
  

 المواقع التالية :سيتم توزيع وجبات الطعام للعائالت في 
  

  مواقع توزيع وجبات الطعام هذا الصيف
 أغسطس) ١٢يوليو إلي  ٢١إلى العاشرة صباحاً ، من االثنين إلي الخميس  ٨:٣٠(جميع المواقع من الساعة 

  
 مواقع التوزيع بالمدارس االبتدائية :

 Adams Elementary School, 600 S. Laburnum Ave. 
 Colonial Trail Elementary School, 12101 Liesfeld Farm Drive 
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 Donahoe Elementary School, 1801 Graves Road 
 Echo Lake Elementary School, 5200 Francistown Road 
 Gayton Elementary School, 12481 Church Road 
 Glen Lea Elementary School, 3909 Austin Ave. 
 Greenwood Elementary School, 10960 Greenwood Road 
 Harvie Elementary School, 3401 Harvie Road 
 Johnson Elementary School, 5600 Bethlehem Road 
 Laburnum Elementary School, 500 Meriwether Ave. 
 Ratcliffe Elementary School, 2901 Thalen St. 
 Ridge Elementary School, 8910 Three Chopt Road 
 Skipwith Elementary School, 2401 Skipwith Road 
 Ward Elementary School, 3400 Darbytown Road 

 
 مواقع التوزيع بالمدارس االعدادية :

 Brookland Middle School, 9200 Lydell Drive 
 Elko Middle School, 5901 Elko Road 
 Holman Middle School, 600 Concourse Blvd. 
 Pocahontas Middle School, 12000 Three Chopt Road 
 Tuckahoe Middle School, 9000 Three Chopt Road 
 L. Douglas Wilder Middle School, 6900 Wilkinson Road  

 
 مواقع التوزيع بالمدارس الثانوية :

 Academy at Virginia Randolph, 2204 Mountain Road 
 Deep Run High School, 4801 Twin Hickory Road 
 Douglas Freeman High School, 8701 Three Chopt Road 
 Henrico High School, 302 Azalea Ave. 
 Hermitage High School, 8301 Hungary Spring Road 
 Highland Springs High School, 15 S. Oak Ave. 
 Varina High School, 7053 Messer Road 

  
 بالمدارس في الحي :مواقع التوزيع 

 Deep Run Recreation Center, 9900 Ridgefield Parkway 
 Dorey Park Recreation Center, 2999 Darbytown Road 
 Elko Community Center, 6216 White Oak Road 
 Eastern Henrico Recreation Center, 1440 N. Laburnum Ave. 
 Hunton Community Center, 11690 Old Washington Highway 
 The Springs Recreation Center, 302 Lee Ave. 

  
  

 أطيب التمنيات بصيف سعيد و آمن ،
  

  المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو
 

 


