
መድልዎ አልባ ማስታወቂያ፤  በስቴት እና በፌድራላዊ ህገ ደንብ መሠረት፣ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣ በእውን ወይንም ይሆናል ተብሎ በሚገመት ወይንም በሚታሰብ፣ በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በዜግ 
ነት፣ በጾታ፣ በእድሜ፣ ትዳር በመያዝም ሆነ ባለመያዝ፣ በመልክ፣ ለማፍቀር በሚፈልጉት የጾታ መደብ ዝንባሌ ምርጫ (sexual orientation)፣ ለመሆን በሚፈለግ የጾታ መደብ ወይንም የጾታዊነት ፍላጎት መገለጫ፣  (gender 
identity or expression)፣ በቤተሰብ የዝምድና አቋም  (family status)፣ በቤተሰብ ኃላፊነት፣ በትምህርት ደረጃ፣ በፖለቲካ ዝንባሌ፣ በ ጄኔቲክ መረጃ, (genetic information)፣ በአንዳች እክል ምክንያት፣ በገቢ መንጭ፣ 
በቤተሰብ አባላት መካከል በሚፈጠር የእርስ በእርስ ግጭት ተጤቂ በመሆን፣ ወይንም በሚኖሩበት ቦታ ወይንም በሚሠሩት የሥራ  ዐይነት የተነሣ፣ መድልዎ አያደርግም። ስለዚህ ጽሑፍ እና ተጨማሪ መረጃም ለማግኘት 
http://dcps.dc.gov/non-discrimination. ይቃኙ። 

 

 

የትምህርት ዓመት 19/20 ምግብ እንዲመቻች መጠየቂያ ቅጽ  
 

 
ለትምህርቱ ዓመቱ፣ ተማሪ ልጅዎ ስለሚያስፈልገው የአልሚ ምግብ አቅርቦት ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶችን ለማሳሰብ በዚህ ቅጽ ይጠቀሙ። ይህ ቅጽ የተማሪን የጣእም 
ፍላጎት ምርጫዎች ለማርካት ታስቦ የቀረበ አይደለም። እባክዎን ይህንን ቅጽ ለልጅዎ ትምህርት ቤት የጤና ሞግዚት ያስረክቡ። ሁሉ ነገር ተሳክቶ ጥያቄዎ ሲሟላ በኢሜይል 
አማካይነት የምግብ አገልግሎት ባለሙያ ያነጋግርዎታል።  
 

  ሀ.  የተማሪው መርጃ 
የመጀመሪያ ስም፤ የመጨረሻ ስም፤ የትውልድ ዘመን፤         

የትምህርት ዓመት 2019/2020 የትምህርት ቤት ስም፤ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር፤ 

ለትምህርት ዓመቱ የክፍል ደረጃ 
2019/2020: (አንዱ ላይ ብቻ ምልክት 
ያድርጉ) 

 Pre-K3  Pre-K4  መዋዕለ ሕጻናት     1st   2nd   3rd     4th   5th  

 6th   7th   8th   9th    10th    11th  12th   የጎልማሶች ትምህርት 

ሀ.  የተማሪው የምግብ ማመቻቸት። በሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ።   
 ሀ. የወተት ምትክ፤ ተማሪው በህክምና ምክንያት ወይንም በሌላ ልዩ አልሚ ምግብ የአቅርቦት መሟላት ፍልጎት ምክንያት የተነሣ የወተት ምትክ ለማግኘት እየጠየቀ 

ነው። የዩኤስዲኤ (USDA) የአልሚ ምግብ ተሟልቶ የመገኘት ፍላጎትን የሚያሟላ ሆኖ እስተገኘ ድረስ ዲሲፕኤስ የተለየ፣ የተወሰን የወተት ምትክ ለመምረጥ የራሱ 
ግምት እና ውሳኔ አለው። የፍራፍሬዎች ጭማቂ እንደወተት ምትክ ተደረጎ ሊሰጥ አይችልም። የዲሲፒኤስ ምግብ ቤቶች ከነት ነጻ (nut-free items) የሆኑ ምግቦ 
ችን ብቻ ስለሚያቀርቡ፤ ከነት የሚሠሩ ወተቶች አይገኙም።  

 ለ. የፍልስፍና ማመቻመቻች፤ በፍልስፍና ምክንያት፣ ለምሳሌ የአትክልት ምግብ ተመጋቢ በመሆኑ ምክንያት፣ ተማሪው ምግብ እንዲመቻችለት እየጠየቀ ነው። የምግብ 
መመሪያ፣ ሊተው የሚገባቸውን ምግቦች ዝርዝር ጨምሮ፤ ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 ሐ. የምግብ አለመስማማት/ህክምና እንዲመቻች ማድረግ፤ ተማሪው በምግብ አለመስማማት ምክንያት(ቶች) የተነሣ አልሚ ምግብ እንዲመቻችለት እየጠየቀ ነው። 
የዲሲፒኤስ ምግብ ቤቶች በሙሉ ከነት ነጻ (nut-free items) የሆኑ ነገሮችን እንደሚያቀርቡ እባክዎን ይረዱ። ከዚህ በታች ያለውን ክፍል የህክምና ባለሙያ 
መሙላት ይኖርበታል።    

  
  

  
  

  

ለአማ

 C
 በሀኪ

 የሚ

   
  

 

የተማሪው የህክምና ሁኔታ ምንድን ነው፣ ምግቡንስ የሚወስንው ለምንድን ነው? (ምሳሌ፣ ታይፕ  1 የስኳር በሽታ፥ ስንዴ ወይንም ዓሣ ምግብ መጣላት) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
የምግቡ ሁኔታ   መደበኛ  የተከታተፈ  የተፈጨ  የላመ 

የምግብ መጣላት አየር ወልድ ነው?  አዎን  የለም   
 

መተው ያለባቸው ምግቦች፤ ምትክ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የታሰቡ  
  

  

  

  

  

የህምናው ጽሕፈት ቤት ማኅተም የህክምና ባለሙያው ስም፤ ________________________________        

 

የህክምና ባለሙያው ፊርማ፤  ____________________________    
 

ቀን፤: ____________ የህክምናው ባለሙያ መታወቂያ _________________ 

ሀ.  የወላጅ/የተንከባካቢ ፊርማ 
 

ከላይ የቀረበው መረጃ፣ እስከማውቀው ድረስ በሙሉ ትክክል እንደሆነ አርጋጣለሁ። በዚህ ቅጽ ላይ የሰፈርው መረጃ ቅጹን ለተቀበሉበት የትምህርት ዓመት ማብቂያ ድረስ 
በሥራ ላይ እንደሚቆይ እረዳለሁ። በልጄ የህክም እና/ወይንም የሚያስፈልገው የአልሚ ምግብ አቅርቦት ፍላጎት ለውጦችን እንዲያንጸባርቅ ይህንን ቅጽ ጊዘውን ጠብቆ የሚ 
ጓዝ እንዲሆን እየተቃና እንዲገኝ አደርጋለሁ። ዲሲፒኤስ እነዚህን ጥያቄዎች ማሟላት ይችል አይችለ እንደሆነ የራሱ ግምትና ውሳኔ ሊሆን እንደሚችል እረዳለሁ። 
 

በጉልህ የተጻፈ ስም፤ _______________________________________________ ፊርማ፤ ________________________   ቀን፤ ____________ 

ስልክ፤ ___________________________ ኢሜይል፤ _________________________________________________________________ 
 

Meridian Public Charter School




