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Welcome Back!  We are very excited to serve our students, as we understand the direct correlation between healthy eating and 

academic success.  In addition to lunches, the Nutrition Services Department offers a variety of easy‐to‐eat nutritional breakfasts 

served out of the cafeteria each morning at least 15 minutes prior to the start of school.  Our school breakfast program gives 

hardworking parents a hand in meeting their child’s nutritional needs without interrupting the school day or taking away from 

important learning. 

Although the federal government funded a program that allowed students access to free meals during the COVID‐19 pandemic, 

Congress did not renew funding for this program.   We understand this change may cause you to worry.   However, there are 

important steps you can take to make sure your student receives the meals they need.   

Elementary Schools: We are pleased to inform you that all elementary schools will continue participation as part of the National 
School Lunch and School Breakfast Program called Community Eligibility Provision (CEP) for School Year 2022‐23. In place of the 
Free and Reduced‐Price Meal Application we still need each household to complete the Household  Information Report. This 
report is critical in determining the amount of money that our school receives from a variety of State and Federal supplemental 
programs.  These programs have the potential to offer supports and services to students, including, but not limited to: 

 Instructional supports (staff, supplies & materials, etc.)

 Non‐instructional services (counseling, social work, health services, etc.)

 Professional Learning for staff 

 Parent and Community engagement supplies and activities

 Technology

Middle Schools and High Schools– If you would like to see if you qualify for free meals, please complete a Free and Reduced Meal 

Application.   This application can be completed online, the convenient and confidential website allows for quicker processing 

than  the  paper  applications.    The  link  to  https://warren.familyportal.cloud/guest  is  available  at  the WCS Nutrition  Services 

website which can be found within the WCS homepage. A new application must be completed each school year. A letter will be 

mailed to your household explaining the benefits for which you qualify. Hold onto this letter as you might need this notification 

to take advantage of discounts offered by some internet providers. A paper application is available at your school office.  

Online Payment:  We encourage online deposits with a credit card to be made to a student’s nutrition account.  If you haven’t 

already, you will need to create an account with the new Meal Magic Family Portal. This link is available on the district website 

https://warren.familyportal.cloud/ .  Follow the prompts to set up your account.    It is an excellent way to track all transactions 

that take place in the cafeteria. There is a minimum online credit card deposit of $10, and no transaction charge.  Deposits may 

also be made at school with CASH ONLY.  Nutrition Services does not accept checks. Food items like baked chips, whole grain 

cookies, and alternative beverages will be available to purchase in the secondary buildings and are not part of the free meals.  

Allergies: Students with food allergies can be accommodated by our staff.  The Michigan Department of Education’s Request for 

Special Dietary Needs Accommodations form needs to be completed with a doctor’s list of substitutions and the doctor’s signature 

in order to make menu modifications.  This form can be found under the Nutrition Services tab of the district website. Alternative 

menus may be available, please contact with the district’s School Nurse and the Director of Nutrition Services.  

Student Balances: A nourished student is a learning student.   Thus, it is district policy that all students receive a standard meal, 

even if the student is short funds.   We continue to send emails and letters to families as reminders to pay negative balances 

incurred during the school year.  Notification will be mailed to households, and emailed to addresses on file. Credit is not available 

https://warren.familyportal.cloud/guest


for ala carte purchases.  

Free/reduced  lunch verifications: Each year,  the Nutrition Services Department  is  required by  the USDA  to verify 3% of our 

free/reduced  lunch  applications.   Applications  are  chosen  randomly.  If  your  application  is  chosen,  you will  receive  a  letter 

outlining the documents that will need to be provided to the Nutrition Service’s office.   We are here to assist you through the 

verification process.  However, if you don’t respond with the requested documentation your children will not receive the benefits 

of free or reduced meals.  

Latchkey Snacks and Half Day Lunches:   After  school  snacks will be provided by  the Nutrition Services  staff  for elementary 

students attending  latchkey.   These snacks meet nutritional guidelines set forth by the USDA.   Students must take the entire 

snack, which consists of two items from one of these groups: grains, proteins, fruit, vegetable, or fluid milk.  Students attending 

latchkey on a scheduled half day will have the ability to order a cold lunch for free. Order forms will be provided by the latchkey 

staff. 

Menu Changes: District food providers are experiencing shortages and supply chain issues. Food processors and transportation 

companies have reported labor shortages and consequently this is impacting the production and movement of food across the 

nation.    Planned menu items may not be available to the district at the time of purchase. We want families to understand that 

menu changes may be frequent this school year, with any changes being reported by your school office.  

Food Service Lines:  The food service industry has experienced many changes throughout the pandemic.  Things like how food is 

served,  self‐service  food  stations, and  shared  condiment  counters have had  changing guidance.   The WCS Nutrition Service 

department works  closely with  the Macomb County Health Department Environmental Health Division  to monitor  changing 

guidelines.  Students who dine in our cafeterias will see changes to our service lines that will follow proper safety protocols.   We 

appreciate your patience and understanding as we navigate the opening of the school year.  Please be assured that your student’s 

safety and dining experience is our top priority.  

WE NEED YOUR HELP:  The Nutrition Services is looking to hire dedicated individuals to work in the kitchens, there are many 

openings that need to be filled.  This job allows you to coordinate a work schedule consistent with your child’s schedule, while 

earning money.  If you are  interested  in  learning more about working  in our school kitchens, please call the Nutrition Service 

Department at 586.698.4157.  



ن جدا لخدمة طلبتنا االعزاء نحن متحمأهال وسهال بكم مرة اخرى!   ن التغذ�ة الصح�ة    ، سني و كما تعلمون بأن هناك عالقة ق��ة ت��ط بني

ي المدرسة. باالضافة ا�  
ن

وجبات الغداء، �قدم قسم خدمات التغذ�ة مجموعة متنوعة من وجبات الفطور الغذائ�ة و السهلة  و النجاح �

�ا و قبل  اال�ل و   ي يتم تقد�مها للطلبة كل صباح خارج ال�اف�ت
. �منح برنامج الفطور للطلبة بدون  دق�قة تق��با من بدء الدوام لمدر�ي   15اليت

 مقاطعة اليوم الدرا�ي و التعل�م المهم للطلبة. 

 

ة جائحة كور  ي ف�ت
ن

، أال ان ال�ونكرس رفض  COVID-19ونا  بالرغم من ان الحكومة الفدرال�ة قامت بتم��ل هذە الوجبات المجان�ة للطلبة �

نامج. نحن نتفهم ان هذا التغي�ي قد �سبب القلق ل�م، و ل�ن مع ذلك، هناك خطوات �جب عل�كم ِاتباعها   تجد�د و تمد�د تم��ل هذا ال�ب

ي �حتاجها. 
 للتأ�د من حصول كافة الطلبة ع� الوجبات اليت

 
ن للطلبة كافة النها  المدارس االبتدائ�ة  ��نا ان نبلغكم بأن كافة  المدارس االبتدائ�ـة:   ستستمر بأعطاء وجبات الفطور و الغداء المجانتني

ي 
ن

نامجال�شارك � ي لالفطار و الغداء  �ب
للعام الدرا�ي  Community Eligibility Provision الذي �س� توف�ي االهل�ة للمجتمع و الوطين

التقد�م23- 2022 ة المرحلة االبتدائبة، �جب ع� اول�اء االمور م�ئ  للوجبات المجان�ة و المخفضة لطلب   . بدال من ِاستخدام ِاستمارة 

ي تق��ر    مهم جدا   ان م�ئ هذا التق��ر    . Household Information Reportتق��ر حول المعلومات اال��ة  
ن

ي    �
كم�ة االموال اليت

امج ستع�  هذە الوجبات الغذائ�ة من الفطور و الغداء.    لتم��لالفدرال�ة و الوال�ة المقدمة من قبل الحكومة  لمدارسنا من االموال و ال�ب

امج الحكوم�ة و الفدرال�ة االمكان�ة لتقد�م الدعم  الخدمة للطلبة بضمنها ع� سب�ل المثال و ال للحصـر:  و  تقدم هذە ال�ب

 

ها) الدعم التعل��ي ( تع • ات و المواد الدراس�ة و غ�ي ن ن ال�ادر، و التجه�ي  يني
ها)  • ، و الخدمات الصح�ة و غ�ي ن ن االجتماعيني ن المرشدين و الباحثني  الدعم الغ�ي تعل��ي (تعيني
ي لل�ادر التعل��ي  •

 التدر�ب المهين
 لوازم و ا�شطة مشاركة اول�اء االمور و المجتمع  •
 التكنلوج�ـا  •

 

ِاذا رغبتم بمعرفة اذا كنتم �ستحقون وجبات مجان�ة الوالدكم، الرجـاء م�ئ ِاستمارة طلب وجبات  المدارس المتوسطة و الثان��ة: 

نت �ي عمل�ة امنة و ��عة التصديق من   نت، ح�ث ان م�ئ االستمارة ع�ب االن�ت مجان�ة او مخفضة. �مكنكم م�ئ هذا الطلب ع�ب االن�ت

رق�ة. الرابط الخاص لم�ئ استمارة طلب الوجبات المجان�ة او المخفضة هو  تقد�م استمارة طلب و 

https://warren.familyportal.cloud/guest  و متواجد على الصفحة  و ھو متوفر على الصفحة االلكترونیة لقسم خدمات التغذیة
یجب ان یملئ اولیاء االمور اِستمارة جدیدة كل بدایة عام دراسي جدید. بعد ذلك ستستلمون   لمدار ورون الموحدة.  االلكترونیة الرئیسیة

الرسالة النكم   رسالة خطیة من المدرسة بالبرید نشرح فیھا لكم اذا كان اوالدكم یستحقون وجبات مجانیة او مخفضة. یمكنكم االحتفاظ بھذه 
نیة و  رقیة للتقدیم لھذه الوجبات المجاى تخفیضات من قبل بعض مزودي االنترنت. تتوفر االستمارات الوھا للحصول علقد تحتاجون الی 

 المخفضة في مكاتب اِدارات المدارس. 

نت:   ن بِاستخدام البطاقة االئتمان�ة لو�ي االمر، للدفع  شجع كافة اول�اء االمور ع� وضع نحن �الدفوعات ع�ب االن�ت مبلغ ما�ي معني

ي المدرسة اذا لم �ستحق اوالدكم بالحصول ع� الوجبات المجان�ة. ِاذا لم تعملوا ذلك بعد،  المقدم 
ي سيتناولها اوالدكم �ن

للوجبات اليت

ذا الرابط موجود على الصفحة  . ھnew Meal Magic Family Portalعل�كم بفتح حساب عائلة ماجك الجد�دة للوجبات 
الحساب. ِانها ط��قة ج�دة لمعرفة كافة  . ثم اتبعوا الخطوات لفتح /https://warren.familyportal.cloudكترونیة للمدرسة الال

�ا.  ي ال�اف�ت
ي تجري �ن

$ بدون رسوم  10هناك مبلغ ادىن ال�داع المبالغ و هو المعامالت المال�ة ف�ما �خص الدفع لهذە الوجبات و اليت

. أما االغذیة االخرى و المتوفرة للشراء مثل كیس الجبس، او  معامالت. كما �مكنكم ِا�داع مبلغ ما�ي ا� مكتب المدرسة نقدا فقط 
 البسكوت من الحنطة، او بدائل اخرى للشرب، ستتوفر للشراء في المدارس الثانویة و ال یغطیھا برنامج الوجبات المجانیة. 

الخاصة للطلبة ذو الحساسیة من االطعمة:   الخدمات  المدر�ي توف�ي  لل�ادر  اول�اء  ي  �مكن  الحساس�ة من بعض االطعمة. �جب ع� 

ي وال�ة مش�كان و لغرض  من قبل طب�ب اوالدكم  ر ان �أخذوا ِاستمارة طلب لتم�ئ و توقع  االمو 
و هو طلب مقرر من قبل وزارة التعل�م �ن

الالز  ات  التغي�ي قوائم  ِاعداد  ع�  الطلب مة  هذا  ِا�جاد  �مكنكم  الصفحة    الغذاء.  فتح  بعد  التغذ�ة  لخدمات  ون�ة  االل��ت الصفحة  ع� 

الضغط ع�   و  ون�ة لمدارس ورون  بممرضة  Nutrition Services tabاالل��ت االتصال  الرجاء  . ستتوفر قائمة غداء بد�لة لالطعمة، 

https://warren.familyportal.cloud/guest
https://warren.familyportal.cloud/


 المدرسة و مدير قسم خدمات التغذ�ة. 

 

المتغذي ج�دا هو طالب متعلم. لذلك فِان س�اسة مدارسنا �ي بأن �ستلم كافة الطلبة الوجبات الالزمة، حيت  ان الطالب  لبة:  حساب الط

هم بدفع المبلغ    عاذا لم �كن للطالب حساب دف ون�ة اي اال�م�ل للعوائل لتذك�ي او معه المبلغ الالزم. سوف �ستمر بِارسال الرسائل االل��ت

ي تناولها 
�د و ع�ب اال�م�ل    اوالدهم ع� طول السنة الدراس�ة و   االزم و الذي �دين به للمدرسة مقابل الوجبات اليت سل رسائل ع�ب ال�ب كما س�ن

ي سجالتنا للتبلي
ن

اء االغذ�ة االنتقائ�ة.  ال �غ�ي   غ عن هذە المبالغ. المتوفر �  استخدام المبالغ المدفوعة ع�ب البطاقة االئتمان�ة ل�ش

 
% من طلبات الوجبات المجان�ة و  3يتطلب من قسم خدمات التغذ�ة بتثب�ت ب�ان  التحقق من طلبات الوجبات المخفضة و المجانیة:  

. يتم اخت�ار االستمارات عشوائ�ا. ِاذا تم ِاخت�ار استمارتكم، ستسلمون رسالة من ادارة مدارس  �ةلدائرة قسم التغذ�ة التابع للوال   المخفضة 

ي 
ن فيها ن�ع الوثائق المطلوب تقد�مها لقورون و اليت ق�ة. و  �سم خدمات االغذ�ة. نحن هنا ل�ي �ساعدكم خالل هذە العمل�ة التحق نبني

 �ة، فِان اوالدكم لن �ستلموا خدمات الوجبات المجان�ة و المخفظة. ل�ن، اذا لم �ستجيبوا لنا بِارسال الوثائق المطل� 

 

ي للطبة: 
ي الحضانة   بعد تقد�مالحضانة المدرس�ة و وجبة الغداء للطلبة للدوام الجزئئ

ن
الوجبة الخف�فة للطلبة من قبل ال�ادر العامل �

ي المدارس االبتدائ�ة. تتبع هذە الوجبات الخف�فة التوجيهات الصادرة من ق
بل وزارة التغذ�ة و الزراعة االم��ك�ة. �جب ع� الطلبة تناول  �ن

ن من احدى هذە المجموعات الغذائ�ة: الحنطة او الحل�ب السائل.   كما س�ستلم الطلبة  هذە الوجبات الخف�فة النها تتكون من مجموعتني

ا�ام نصف دوام المدرس�ة  الحضانة  ي 
يبقون �ن لدى    ، الذين  المجان�ة  الغذاء  باردة و مجانا. ستتوفر طلب وجبة  بطلب وجبة  اذا قاموا 

ي الحضانة المدرس�ة. 
اف ع� الطلبة �ن  عامالت اال�ش

ي تزو�د االغذ�ة. تغي�ي قائمة الغذاء: 
ي اال�دي العاملة و �ن

ي دائرة التغذ�ة ع� نقص �ن
كات  تعاىن النقل عن نقص   ابلغ مصنعوا االغذ�ة و �ش

ي جميع انحاء البالد. قد ال تتوفر االغذ�ة الم العمالة،  
اء من قو بالتا�ي يؤثر ذلك ع� ِانتاج و حركة االغذ�ة �ن بل  ذكورة بالقائمة مسبقا لل�ش

ي ذلك اليوم. نرغب ان تعلم كافة العوائل بأن هذە التغي 
اء �ن ي ستستبدل بأغذ�ة اخرى متوفرة لل�ش

ات الطالطلبة و اليت رئة ع� االطعمة  ا �ي

.  لهذا   ستكرر   العام الدرا�ي

 

ة مثل  خطوط لخدمات الغذائ�ة:   ة ال��اء. أش�اء كان لها ِارشادات متغ�ي ة ع� صناعة الخدمات الغذائ�ة طوال ف�ت ات كب�ي لقد طرأت تغي�ي

كة. �عمل قسم خدمات التغذ�ة لمدارس ورون �شكل تقد�م الطعام، و محطات   وثيق    الطعام الذات�ة الخدمة و عدادات التوابل المش�ت

ى الطلبة الذين يتناولون اال  ة. س�ي ي ِادارة الصحة التابعة لمقاطعة ما�وم لمراقبة المبادئ التوجيه�ة المتغ�ي
طعمة  مع قسم الصحة البيئ�ة �ن

كم و تفهمكم و نحن نبدأ  ي ستتبع بروتوكوالت السالمة المناسبة. نحن نقدر ص�ب
ي خطوط خدماتنا و اليت

ات �ن �ا المدارس تغي�ي ي كافت�ي
  �ن

 العام الدرا�ي الجد�د. ير�ب التأ�د من سالمة الطلبة و ان تكون تج��ة تناول الطعام �ي من اول��اتنا القصوى. 

 

ي المطابخ، ح�ث ان هناك العد�د من االعمال  نحن بحاجة ا� مساعدتكم:  
التغذ�ة بحاجة ا� افراد ا�فاء للعمل �ن ان قسم خدمات 

ن فيها. �منحك ي نفس الوقت. المفتوحة ل�ي يتم التعيني
ي �ن

م هذا العمل ع� ترت�ب جدول�م مع جدول اوالدكم و الحصول ع� دخل ِاضا�ن

ي مطابخنا، الرجاء االتصال بدائرة قسم التغذ�ة ع� رقم الهاتف:  
 . 586.698.4157ِاذا كانت ل�م الرغبة بالتقد�م للعمل معنا و �ن

 


