
التدریب السنوي لبرنامج التغذیة 
2021-2020للطفل و البالغ لسنھ 



الغرض من التدریب

• الغرض من التدریب ھو التاكد من ان موفري الرعایة للطفل على معرفة بالقوانین و 
التعلیمات لبرنامج التغذیة                                                                   



CACFP ما معنى

C الطفل
A البالغ
P برنامج
C الرعایة
F الطعام

وھو برنامج حكومي للطعام الصحي بین وزاره التعلیم و الزراعة                              



المواضیع

الزیارات الالفتراضیة لدور رعایة االطفال
• متطلبات نمط الوجبة

• تعلیمات برنامج التغذیة
• دفع التعویضات الشھریة

• اجراءات الوقایھ من الكورونا
• مستجدات السماحات المقدمھ لموفري الرعایھ 



الزیارات االفتراضیة

ھ الیوم خالل الزیاره سوف یتصل المفتش بمقدم الرعایة و یعلمھ بانھ سوف یقوم بزیارت
یطلع المفتش سوف یراقب كمیھ الوجبة و مكوناتھا و نظافھ المنزلووجود االطفال و كذلك

یجیب على االجازه و نمط الوجبھ معلقھ على الثالجة و واوراق تسجیل االطفال كاملة و كذلك
على االسئلة اذا وجدت من قبل مقدم الرعایة 

اذا موفر الرعایة غیر موجود ممكن المساعد ان ینوب عنھ ولكن یجب ان یعرف جمیع 
المعلومات

ج التغذیة اذا المفتش الحظ اي تعنف ضد الطفل في وقت الزیارة یجب ان یطلع مسوؤل برنام
بالمنظمھ



ونات ماذا یتوقع المفتش عند الزیارة سوف یالحظ الوجبة مقدمة للطفل و فیھا جمیع مك•
مات الوجبة بالحجم حسب عمر االطفال و كذلك یراجع االوراق الخاصة بالبرنامج و العال

الملصقھ على المواد المصنعھ 
اشھر بین الزیارات و تكون غیر معلنة و في نفس6زیارات سنویا لیس اكثر من 4ھناك •

وقت الوجبھ
المستمسكات التي یجب ان یطلع علیھا المفتش •
ایام قبل الزیاره 5•
اوراق الموقعھ من االھل بانھم یرفضون الطعام المقدم من المنظمھ •
ترك على الثالجة و كذلك ورقھ تعلق بقرب االجازة بان موفر الرعایھ مشWCملصق الوك •

ببرنامج تغذیة حكومي 



بة لھذه اذا الزیاره لم تتم بعدم اجابھ موفر الرعایھ على الھاتف سوف یحجب المفتش الوج•
د ان یقوم الساعھ و الیوم اذا لم یتصل موفر الرعایة بنفس الساعھ او الیوم للتوضیح بع

توجھ المفتش بمحاولة اخرى للزیارة و لم یحصل على جواب ایضا في نفس الیوم سوف
یة في رسالھ تنبیھ الى موفر الرعایھ و اذا لم یجیب علیھا ایضا سوف یكون موقر الرعا

منطقة الخطر الذي قد یتسبب بخروجھ من البرنامج



نمط الوجبة

تحضر الوجبات باالعتماد و االلتزام بنمط الوجبة المكونات ھي•
الحلیب السائل او حلیب االم او حلیب الرضع المعلب بحدید او بدون حدید•
الفواكھ و الخضروات•
الخبز و الحبوب•
اللحم و بدائل اللحم•
یكون حجم الحصة حسب عمر الطفل•
الجو العائلي یقدم االكل الطفال الرعایة كما یقدم الطفال الموفر للرعایة حتى یشعر الطفل ب•
ذیة الملصقات على المعلبات تظھر ھل الطعام فیھ نفس مكونات الطعام لبرنامج التغ•



مثل اصابع السمك و صدر الدجاج الملوث بفتات الخبز•
مكونات 3الفطور یتكون من •
الحلیب •
الفواكھ او الخضر•
)الحبوب و السیریل الحار و البارد(الخبز او بدیلھ •
مرات اسبوعیا3اللحم و بدائل اللحم و یقدم لیس اكثر من •
مكونات5الغداء و العشاء یتكون من •
الحلیب السائل•



اللحم او بدیلھ•
الخبز الحبوب الرز المعكونھ •
الفواكھ و الخضروات•
الخضروات•
مكونات2الوجبات الخفیفة •
مكونات2ممكن ان نقدم فواكھ و خضر و ھذا •



اللحم و بدائل اللحم

اللحم  السمك  الدواجن•
جبن الذي یوضع على الخبز الجبن % 51الجبن الطبیعي او المصنع االكل الذي یحتوي •

رنامججبن اي مكونات علیھا عالمة منتج یحتوي جبن ال یقدم بالب% 100الطبیعي المبستر 
اونس یقدم بالبرامج6غرام سكر لكل 23اللبن الذي یحتوي على •
الفاصولیا و البازالء و العدس•
البیض•
زبده الفول السوداني و البندق•
المكسرات و البذور•



الخبز و بدائلھ كالحبوب

یجب ان یكون كامل الحبوب او مصنوع من الطحین المدعم•
حلویات تحتوي على حبوب غیر موجودة بالطعام بالبرنامج•
وجبة واحده من الوجبات یومیا یجب ان تكون كاملھ الحبوب •



الفواكھ و الخضروات

الغداء و العشاء یحتوي على فواكھ و خضروات•
ممكن ان نقدم خضروات و خضروات مثل السلطھ الخضرة و خیار•
فواكھ و خضر مثل البطاط المھروسھ و الفروالھ•
و یقدم مرة واحدة مع الوجبھ الخفیفة و عندما یكون عمر االطفال% 100العصیر طبیعي •

سنة و اكثر فقط2من 
كھ مكون فواكھ و خضر یعتبر مكون واحد مثل الجزر و البازالء و كذلك عصیر الفوا•

المشكلة و السلطة الخضراء فیھا خضروات مشكلھ



الحلیب و مكوناتھ

الحلیب یجب ان یكون سائل •
سنھ و اكثر2یقدم لالطفال من عمر% 1•
حلیب كامل الدسم لالطفال في عمر سنھ اال شھر •
الحلیب یجب ان یكون مبستر •
الحلیب المطعم ممنوع•
ن طبیب الطفل بدیل الحلیب الحلیب الذي ال یحتوي على االلبان یمكن ان یقدم بتقریر طبي م•
او عندما االھل تتطلب ھذا النوع من الحلیب للطفل الذي لدیھ وزن زائد•
Lucerne/Pacific/8thContinent/Silkمثل حلیب الصویا او•



تسجیل الوجبات

kidkareتسجل الوجبات في وقت الوجبة او نھایة الیوم یومیا في برنامج •
لیال 10قبل الساعة •
وجبات لكل طفل في الرعایھ 3تسجل •
رئیسیھ وواحده خفیفة 2•
قت خفیفة وواحدة رئیسیة حسب جدول الطفل و كذلك تسجیل االطغال الحاضرین و2•

البد من الوجبھ او الذین تاخذون الوجبھ للبیت لھم اطغال موفر الرعایة ال یسجلون لوحدھم
وجود طفل رعایھ معھم 



جدول الوجبات

تحدد حسب تواجد االطفال في دور الرعایة •
ساعتین بین وجبة و اخرى 2یوجد فرق •
صباحا9الفطور الى حد ساعھ •
بعد الظھر 1:30صباحا الى 11الغداء من •
مساء7الى ساعھ 4العشاء من ساعھ •
الوجبھ الخیفة تحتاج الى ربع ساعھ•
الوجبة الرئیسیة تحتاج الى  نصف ساعھ•



تعلیمات برنامج التغذیة 

طفل ممكن اذا تواجد اكثر من العدد المقرر من 14اطفال و 8االلتزام بسعھ االجازة اي •
المقتش االطقال في وقت الزیارة المفتش یبلغ جھة اصدار االجازة عن الزیاده بالعدد یبلغ
حول زیادة عدد االطفال او حزف االطفال و كذلك تغییر جدول حضور االطفال 

من الشھر الجدید حتى تستطیع ان 5في نھایھ الشھر یرجى ارسال المعلومات قبل الیوم •
اشھر متواصلة من حق المفتش ان 4تستلم تعویضاتك بوقتھا اذا لم تسجل الوجبات لمده 

یلغي العقد و یرفع اسمك من البرنامج 
من كل 7استمارات التعویضات الشھریة اذا عندك اطفالك بالبرنامج تجدد قبل  نھایھ شھر•

سنھ 
المشاركة في التدریبات السنویھ للبرنامج•



ھ اذا لدیل مساعد في دار الرعایة یجب ان یكون لدیھ طبع اصابع و اللقاحات مع معرف•
فل من باسماء االطفال و كذلك مكان الملفات الخاصھ بالحساسیة و من ممكن ان یستلم الط
اتھدار الرعایة في حاالت الطارئھ و كذلك لدیھ معلومات حول برنامج التغذیھ و تعلیم

اوراق تسجیل االطفال في البرنامج•
ھل و او ممكن ان تطلب من المفتش ان یساعدك بذلك و تكون بتوقیع االkidkareتطبع من •

رعایة و موفر الرعایة اذا تمت ازالھ الطفل و رجع الطفل مره ثانیة ممكن ان یتصل موفر ال
لكي یطبع و یطلب ان یفعل الطفل بالتاریخ الجدید و اعطاء معلومات اذا تغیرت الى المفتش

خرى للمنظمھ یرسلھا الیھ للتوقیع بالتارخ الجدید و یحتفظ بنفسھ لھ بالبیت و یرسل اال
من كل سنھ 10یتم تجدید التسجیل سنویا باستمارات خاصة قبل نھایھ شھر •
ان یسجل اذا لم یلتزم موفر الرعایھ بالوقت یحذف جمیع اطفالھ من البرنامج و ال یستطیع•



مرحلھ الشدیدة الخطر لموفر الرعایھ

تحدث لعده اسباب•
اعطاء معلومات غیر صحیة في االستمارات•
تسجیل وجبات مزیفھ الطفال غیر موجودین•
المشاركة في عدة برامج تغذیة بالوالیھ •
عدم االلتزام بنمط الوجبة•
عدم االحتفاظ باوراق االطفال المسجلین لدیھم•
اعوام الماضیھ7ممارسھ العنف  و تزویر و اختالس و غیرھا في دور الرعایة خالل •
عدم اخبار البرنامج بتغییر السكن •



الخطوات •
رسالھ تنبیھ موثقة•
ارسال ورقھ بانھ موفر الرعایة اصبح في مرحلة شدیدة الخطر•
موفر الرعایھ سوف یصلح من التزامھ بالتعلیمات•
اخراج موفر الرعایھ من البرنامج•
اعوام 7یصبح في القائمة السوداء وال یستطیع المشاركھ باي برنامج حكومي اخر لمده •



التعویضات الشھریة 

امس من لغرض استالم التعویض في وقتھ یجى ارسال المعلومات الشھریھ قبل الیوم الخ•
ییر الشھر الجدید و كذلك ارسال اوراق االطفال الجدد لدیك موقعھ و اخبار المفتش بتغ

ریبا كل شھرین عنوانك حتى تستطیع اكمال تغییر المعلومات قبل نھایھ الشھر یكون الدفع تق
ایام من الشھر سوف یتاخر 5بعد الشھر الحالي اذا ارسلت المعلومات الشھریة متاخر عن 

الدفع ایضا 
الشھري التعویضات من الدرجة االولى تعتمد على عنوان بیت موفر الرعایة او على الدخل•

لساكني  البیت او الدخل الھل اطفال الرعایة



سماحات الدولھ لموفري الرعایة للطفل

اریخ كل دور رعایھ الدولھ تستلم التعویض من الدرجھ االولى لوجباتھا و ھذا یطبق من ت•
2022سنھ 6و یستمر حتى االخر من شھر 2021سنة 7االول من شھر 

جمیع موفري الرعایة سوف یتم تعویضھم من الدرجة 2021من سنھ 7بدأ من شھر •
عندما یستلمون تعویضھم 9االولى و ھذا سوف یكون في الشھر 



اجراءات الوقایة من الكورونا 

27موفري الرعایة یستطیعون ان یحددوا مواعید للقاح بدأ من الشھر الثاني یوم •
ال و جمیع العاملین مع االطفال في دور الرعایة و المدارس و العاملین على تغذیة االطف•

سائقي الباصات لنقل االطفال و عمال الصیانھ و كذلك المتطوعین بالمدارس 
ما سنة و اكثر یجب ان یضع الكمامھ عند االختالط في مكان مغلق او عند2طل طفل من •

اقدام 6تكون المسافة بینھ و بین االخر 
یرجى اعالم المفتش قي حالة اصابتك بالكورونا •
وفیرھا اذا ابلغ المفتش قي حالة احتیاجك الى مواد تنظیف و تعقیم و غیرھا للمساعدة في ت•

وجدت



السماحات من الدولة لموفري الرعایة

•PIN 21-07-CCP
ني في ھذا سماح لغرض ممكن تتاخر في حصلك على دورة االسغافات االولیھ و الدفاع المد•

حالة انتھاء تاریخھا لحین اعادة الدولة لفتح مكاتبھا 
ممكن ان تقدم الوجبة ناقصة احدى المكونات و تستلم المبلغ كامل ایضا من •
•July 1 ,2020 to June 30,2021
2022من سنھ 6سوف تمدد الى اخر شھر •
ممكن ان توصل الطعام للطفل الى بیتھ في وقت الوجبة من•
•July ,12020 to June,30,2021



ساعتین بسبب الكورنا من2وقت صرف الوجبات ممكن ان یكون اكثر او اقل من •
•July 1,2020 to June30,2022
June 30, 2022یمتد الى •
الزیارات التفتیشیھ مستمرة•
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