
 

 

 

 

 Maprograme zenye 

zimeshakua financcer kwa 

kutumia donnee zakutoka 

Ombi la Msahada ya Chakula: 

Malipo ya serikali kutoka byakula bya 
kumasomo inafinansaka rasilimali ya 
masomo mingi. Iyi inafaidishaka batoto 
yote ya Maine. Izi ni maprogramme kama: 

• Masomo ya cheo ya kwanza 
• Utaratibu ya Masomo ya msingi & 

ya Secondaire (ESEA) 
• Utaratibu juu ya Bilema (IDEA) 
• Finasement ya Serikali ku Masomo 
• Maprograme za mbele/nyuma ya 

masomo 
• Maprograme za masomo ya siku 

za kifukutu 
• Kupangilia masomo na bahati ya 

kupata pesa yenye imeanzisha na 
DOE wa Maine 

• Musamaha wa madeni ya balimu 
na banafunzi 

 

Kuunganishwa ao 
kuambatanishwa na huduma 
muhimu za familia 

Kama familia iko chini ya mwongozo wa 
chakula ya bure na bei rahisi, unaweza 
pokeya msahada zaidi wa kukula ya 
muzuri ao kupitiya programe ya 
pandemie EBT (P-EBT) kwa kwakujaza 
ombi. Tarehe 31 Agosti 2021, unaweza 
kuhitimu kupokeya msaada wa Bima ya 
afya ya siku za kifukutu ya P-EBT na 
assurance medicale yo yote mu siku zia 
kuja za mwaka wa masomo 2021/2022 

Kujaza Ombi la 
Msahada ya 
Chakula 
Ni nini ? 

Ombi la Msahada ya Chakula ni ombi la 
siri la kuonesha kuitikiwa kwa mwanafunzi 
kwa kupata chakula ya bure na kwa bei 
ya chini ku masomo.  Masomo ya mtaa 
inalombaka balezi kujaza ombi hili 
mwanzo wa kila mwaka wa masomo 
kusaidiya kuonesha mapato ya 
nyumbani kwa banafunzi na Jamii. 

Juu ya nini ni ya maana? 

Kujaza ombi la msahada wa chakula kwa 
ajali ya nyumba yako ni njia rahisi ya 
kuwekeza ku masomo ya jamii, ata kama 
unafikiri kwamba umeitikiwa.  Mahelezo 
ya mapato ya familia ambayo inatolewa 
na ombi hili yana heleza rasilimali muhimu 
ya ufazili wa masomo na kusaidiya moja 
kwa moja familia zingine zenye zinaweza 
pia kuhitaji misaada hiyo. 

Njinsi ao Namna ya kujaza Ombi 
hili: 

Ombi hili ninapatikana kwenye shule lako 
la heneo ao mtaa, kwenye shule la jimbo 
ao tarafa la program ya lishe bora. Jimbo 
ao tarafa nyingi zina ombi hizi zakujazwa 
zina patikana kwenye mtandao. Ombi 
zilizo chapishwa ao kuprintiwa 
zitapatikana pia— itakuwa wakati mwingi 
sehemu ya karatasi ya mwanzo wa 
mwaka ambayo mtoto akuja nayo 
nyumbani. 


