
بعد برنامج العشاء المدرسي من مرحلة ریاض األطفال حتى  2022سبتمبر 
 الصف الثاني عشر

                                                                                                  "    نفكر في التغذیة ألن األطفال ال یمكنھم التفكیر بدونھا"
                                                                                                                     قوائم الطعام عرضة للتغییر                               
 "                                                                                                        وزارة الزراعة األمریكیة ھي مقدم خدمة، وصاحب عمل، ومقرض یعمل على أساس تكافؤ الفرص"

 

ن                                       مالحظات                      الجمعة                          الخم�س                                            األر�عاء                                       الثالثاء                                          االثنني
 أغسطس  29

ر، � � ك�ي � برجر ع� خ�ب  �ش�ي
 كا�شب، قرنب�ط،

 صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب

 أغسطس  30
أصابع لحم، كوب صوص بار��كيو، جزر 
، قطعة را�ش متبلة، فا�هة، حل�ب  صغ�ي

 

 أغسطس  31
ي كورن دوجز، كا�شب، را�ش، ع�دان 

ميي�
 ال�رفس، فوا�ه، حل�ب

 

1  
ائح  بوب كورن �ش�كن، كوب بار��كيو، �ش

 خ�ار، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب
 

2    
ي  ي أند �ب ي يب ي -ساندو�تش يب

، جو جورت، نبايت
، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب  بروك�ي

 

� إ� الجمعة للعشاء  -والحل�بالفا�هة تقدم من االثنني
 الممتازة 

 
 

 
 
 

5  
 
 

 إجازة من المدرسة

6  
 

 إجازة من المدرسة 
للمرحلة من ر�اض األطفال حيت 

 DHS ،ECHSالصف الثامن، 
 MVHSو

� أثناء الخدمة  يوم المعلمني
 

7  
� الصاج مع لحم الفخذ �حتوي ع� لحم -خ�ب

�ر، � ، أعواد ال�رفس، صوص  الخ�� � والجنب
 الرا�ش، فا�هة، حل�ب

8 
ائح خ�ار، صوص -الفاصول�ابور�تو  ، �ش ي

نبايت
 الرا�ش، فوا�ه، حل�ب

 

9  
ر، كا�شب، جزر  � � ك�ي هوت دوج ع� خ�ب

، صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب  صغ�ي
 

12  
 رو�ي ع� كرواسون جبنة،

، ، بروك�ي �  مايون�ي
 صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب

 

13  
 ناجتس دجاج، كوب صوص بار��كيو،

، صوص الرا�ش،  جزر صغ�ي
 حل�بفا�هة، 

 

14  
� ع� الج��ل ، أعواد -ساندو�ش جنب ي

نبايت
 كرفس، صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب

 

15  
� الصاج � ع� خ�ب ا بالجنب � ائح -بي�ت ، �ش ي

نبايت
 خ�ار، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب

 

16  
ر، كا�شب، � � ك�ي  هامبورجر ع� خ�ب

 قرنب�ط، صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب
 

19  

� ع� كرواسون �حتوي -لحم الفخذ وجنب
 ، ، بروك�ي � �ر، قطعة مايون�ي � ع� لحم خ��

 صوص الرا�ش متبلة، فا�هة، حل�ب
 

20  
ر � � ك�ي �ر ع� خ�ب � �حتوي ع�  -ر�بل�ت الخ��

�ر  � ، صوص الرا�ش، لحم الخ�� ، جزر صغ�ي
 فا�هة، حل�ب

 

21  
كورن دوج، كا�شب، أعواد كرفس، صوص 

 الرا�ش، فا�هة، حل�ب
 
 

22 
� الصاج ي ع� خ�ب

وي� ا بي�ب � �حتوي ع�  بي�ت
�ر  � ائح خ�ار، صوص الرا�ش، لحم خ�� ، �ش

 فوا�ه، حل�ب

23  
تار ائح السمك، صلصة ال�ت  �ش

 قرنب�ط، صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب

 

26  
ر،  � � ك�ي � برجر ع� خ�ب  �ش�ي

 كا�شب، قرنب�ط،
 صوص الرا�ش، فا�هة، حل�ب

27  
أصابع لحم، كوب صوص بار��كيو، جزر 

، قطعة را�ش متبلة،   فا�هة، حل�بصغ�ي
 

28  
ي كورن دوجز، كا�شب، را�ش، ع�دان 

ميي�
 ال�رفس، فوا�ه، حل�ب

 

29  
ائح  بوب كورن �ش�كن، كوب بار��كيو، �ش

 خ�ار، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب
 

30  
ي  ي أند �ب ي يب ي -ساندو�تش يب

، جو جورت، نبايت
، صوص الرا�ش، فوا�ه، حل�ب  بروك�ي

 

 

 

 


