
Більше, ніж заявка на 
отримання харчування. 

Ми настійно рекомендуємо всім батькам / опікунам подати заявку на  

отримання харчування. Заповнення заявки займає менше 10 хвилин. Батькам потрібно 

заповнити лише одну заявку на отримання харчування. 

 

Заявку на отримання харчування можна завантажити з нашого сайту. Окрім того, сім’ї можуть 

заповнити заявки на отримання харчування в Інтернеті. Після заповнення заявки ви отримаєте 

повідомлення поштою про те, чи може ваша дитина / діти отримувати безкоштовне 

харчування або харчування за зниженою ціною. 

 

КОЖНА ВІДПОВІДНА ФОРМА МАЄ ЗНАЧЕННЯ! 

Кожна ненадіслана форма означає втрачені ресурси для наших шкіл. 
 

 

Подання заявки на шкільне харчування дає змогу забезпечити: 
 

 

 

 

 

 

 

Навчальні й 

додаткові 

програми до й 

після занять у 

школі 

 

 

 

 
Здорове та 

поживне 

харчування 

 
Безкоштовне 

харчування або 

харчування за 
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для учнів нашої 

школи 

Допомогу в 

пошуку 

коледжу для 

вступу 

 

 

 

 

 
 

 

 
Послуги 

охорони 

здоров’я 

 
Скасування зборів 

за подання заявки 

на вступ до 

коледжу та 

проходження 

вступних іспитів 

 

 
Ресурси для 

навчальних 

класів, учителів 

і дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усім заявникам гарантуються рівні можливості. 
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