البناء من أجل المستقبل
تشارك هذه المنشأة للرعاية النهارية في برنامج غذاء العناية باألطفال والبالغين ( ،)CACFPوهو برنامج فيدرالي يقدم وجبات صحية ووجبات خفيفة
لألطفال الذين يتلقون رعاية نهارية.
يشارك أكثر من  2.6مليون طفل كل يوم في برنامج  CACFPفي منازل ومراكز الرعاية النهارية في أنحاء البالد .يسترد موفرو الخدمة نفقات تقديم
دورا حيويًا في تحسين جودة الرعاية النهارية وجعل
وجبات مغذية تطابق متطلبات وزارة الزراعة في الواليات المتحدة ) .)USDAيلعب البرنامج ً
تكلفتها معقولة أكثر لألسر منخفضة الدخل.
الوجبات تلتزم المنازل والمراكز في برنامج  CACFPبمتطلبات الوجبات التي وضعتها .USDA
اإلفطار

الغداء أو العشاء

الوجبة الخفيفة (مجموعتان من المجموعات الخمس)

حليب
خضروات أو فاكهة
حبوب/خبز أو لحم/بديل اللحم

حليب
خضروات
فاكهة أو خضروات
حبوب/خبز
لحم/بديل اللحم

حليب
خضروات
فاكهة
حبوب/خبز
لحم/بديل اللحم

المنشآت تعمل الكثير من المنازل والمراكز المختلفة ببرنامج  CACFPوتشارك الهدف المشترك المتمثل في تقديم وجبات مغذية ووجبات
المشاركة خفيفة للمشاركين .تشمل المنشآت المشاركة:
• مراكز رعاية األطفال :مراكز رعاية األطفال المرخصة أو المعتمدة العامة أو الخاصة غير الهادفة للربح ،وبرامج األسبقية
 ،Head Startوبعض المراكز الهادفة للربح.
• منازل الرعاية النهارية األسرية :المنازل الخاصة المرخصة أو المعتمدة.
• برامج الرعاية بعد المدرسة :تقدم المراكز في المناطق منخفضة الدخل وجبات خفيفة مجانية لألطفال والشباب في سن
المدرسة.
• مراكز إيواء المشردين :تقدم مراكز اإليواء الطارئة خدمات اإلطعام لألطفال المشردين.
األهلية ترد الهيئات الحكومية نفقات المنشآت التي تقدم رعاية نهارية بدون إقامة لألطفال التاليين:
• األطفال في عمر  12سنة أو أقل،
• أطفال المهاجرين في عمر  15سنة أو أقل
• الشباب حتى عمر  18سنة في برنامج الرعاية بعد المدرسة في المناطق التي بها محتاجون.
معلومات إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج  ،CACFPيرجى التواصل مع جهة مما يلي:
االتصال
المنظمة الراعية

وزارة الزراعة في الواليات المتحدة ()USDA
مقدمة خدمات وجهة عمل تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص

مدير الوالية في برنامج CACFP
))State Director, CACFP
وزارة الصحة في والية نيويورك
()NYS Department of Health
قسم التغذية ()Division of Nutrition
150 Broadway Suite 650
Albany, NY 12204-2719
( 1-800-942-3858في نيويورك فقط)
518-402-7400
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