
२०२१   

२०२२  सेवाहरू 

एक पौष्टिक र स्वादिटि बे्रकफास्ि र दिउँसोको खाजाको लागि िैनिक क्याफेिेररयामा हामीसँि 

सामेल भएर समय र पैसा बचत ििनहुोस!् 

प्रत्येक नि: शनल्क खािामा एन्ट्री, अन्ट्ि, फल र / वा तरकारीहरू, र िधू समावेश हनन्ट्छ. 

 हामी ववद्यार्थीको धेरै ववववध प्रकारका ला-कािु आईिमहरू प्रिाि ििुछौं जस्तै अनतररक्त एन्ट्रीहरू, पक्षहरू, पेय पिार्थहुरू, 

खाजा, िालगचिी रोल, ष्स्र्थर िही र अगधक! 

 एक ला कािे उत्पाििहरू ववशेष स्कूल "स्मािु स्िैक्स" स्कूल पोषण मापिण्डहरू पूरा ििु उिीहरूलाई स्वस्र्थ 

बिाउिे िरी बिाइएको छ, तर तपाईंको ववद्यार्थीको लागि समाि रूपमा स्वादिटि स्िैक ववकल्प छ। 
 
एक ला कािे आइिम नि: शनल्क भोजि संि समावेश िरीएको छैि र लाित मा बेगचन्ट्छ। यी वस्तनहरूका लागि मूल्य निधाुरण 

अिलाइि cherrycreekschools.org > Programs and Services > Food & Nutrition > Menus मा फेला पाि ु

सककन्ट्छ।  

family.titank12.com मा तपाईंको विद्यार्थीको खाना खातामा पैसा र्थप्न सककन्छ। 
 

ककिभिे एक स्वीकृत नि: शनल्क र कम भोजि भएको मा 
 
केवल एक नि: शनल्क खािा बादहर फाईलमा अिनप्रयोिको िनबैका र तपाईंको स्कूल 

लागि अनतररक्त लाभहरू छि।् 
 

 

यसमा छन ि पाउिनहोस:् 

• खेल शनल्क 

• परीक्षण शनल्क 

• हेरववचार ििन ुअनि र पनछ 

• िेक्िोलोजी 
• बस पासहरू 

• उपयोगिता र अगधक! 

 

तपाइँको ववद्यालयलाई मद्ित ििनुहोस:् 

 
स्कूल भोजिको लागि आवेिि दिएर, 
पररवारहरूले उिीहरूको स्कूल र 
ष्जल्लालाई र्थप स्कूल कोष प्राप्त 

िि,ु अिनिाि र र्थप पोषण 

कायुक्रमहरूको लागि योग्य हनि 

मद्ित िरररहेका छि!् 

 

नि: शुल्क र कम भोजि 
अिुप्रयोगमा जाि स्क्याि गिुहुोस ्

            सहयोग चाहहन्छ?  
Indira(इंहिरा) लाई 720-886-7172 मा कल गननहुोला 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

ररमाइन्डर! 
एक नयााँ आिेिन जनलाई १ िेखख 

शनरू गिै प्रत्येक िर् ुभररन्छ। 
 

नि: शलु्क भोजि 
यो वर्ष सबै ववद्यार्थीहरूका लागि 
चेरी क्रीक यस २०२१-२२ स्कूल वर्ष नि: शुल्क स्कूल भोजि प्रस्ताव ििष उत्साहहत छ! 

 आजै आवेदि हदिुहोस!् 
नि: शुल्क र ररडीउस वा घटाइएको िररएको भोजि लाभहरूको लागि 

>> २०२१-२२२ स्ककूल वर्कुो लागग आवेदि अब family.titank12.com मा  उपलब्ध छ << 

 
भोजि पहहले िै नि: शुल्क हुुँदा ककि नि: शुल्क र ररडीउस ्वा घटाइएको भोजि अिुप्रयोि भिे? 



म कसरी मेरो विद्यार्थीको खाजा खातामा पसैा लोड गन ुसक्छन ? 

तपाईं आफ्नो बच्चासाँग स्कूलमा पसैा पठाउन जारी राख्न सक्ननहननेछ िा तपाईं हाम्रो 
खाना खाता व्यिस्र्थापन कायकु्रम टाइटन स्कूल समाधानहरूको प्रयोग गरेर 
अनलाइन पैसा र्थप्न सक्ननहननेछ। तपाईं एक खाता ससजनुा गन ुर तपाईंको 
विद्यार्थीको खाता व्यिस्र्थापन गन ु family.titank12.com मा गएर र 
प्रोम्पप्टहरूको अननसरण गरेर गन ुसक्ननहननेछ।  

 

खाना नन: शनल्क हो, त्यसो भए म ककन मेरो खातामा शनल्कहरू िेख्िै छन ? 

यस्तो हनन सक्छ कक तपाईंको बच्चाल ेअनतररक्त प्रविष्टट, पेय पिार्थ,ु िा ला काटु िस्तनहरू खरीि 
गरेको छ। यी चीजहरू नन: शनल्क भोजनको सार्थ समािेश छैन। तपाईं खाना र पोर्ण सेिाहरू 
(720) 886-7172 मा कल गन ुसक्ननहननेछ र हामी तपाईंको बच्चाको खाता गनतविधध तपाईंसाँग 
समीक्षा गन ुसक्िछौं। 

 
म कसरी स्कूल मेिू हेि ुस्छु? 
मेिूहरू www.cherrycreekschools.org मा प्रोग्रामर र सेवाहरूको छिोि िरेर त्यसपनछ 
सूचीको मध्य स्तम्भमा खािा र पोषण मा फेला पाि ुसककन्ट्छ । 
फूड सेवा पटृठमा मेिू-ववशेष आहार जािकारीको बायाँ साइि मिेूबाि चयि ििनहुोस।् 
ठूलो पहेलो बक्स ष्क्लक ििनहुोस ्जनि स्कूल मेि ूभनिन्ट्छ र तपाईंको स्कूल छान्ट्िनहोस।् 
 

के मेरो विद्यार्थीको खाताको ब्यालेन्स उनीहरूको नयााँ स्कूलमा स्र्थानान्तरण हननेछ? 

तपाईको विद्यार्थीको खाजा खाता उनीहरुका लागी  चेरी कक्रक स्कूल 
डडष्स्िक्ट समय भरर पछ्याउन ेछ। 

 खानाको एलजी िा अन्य प्रनतबन्धहरूको कारणल ेगिाु मेरो बच्चालाई विशेर् खाना 
आिश्यक छ। के उनीहरू अझै स्कूलको खाजा सलन सक्छन?् 

हो सक्ननहनन्छ। तपाईंल ेwww.cherrycreekschols.org मा खाना र पोर्ण पटृठमा फेला 
परेको भोजन पररमाजनु फारम भनन ुपछु। र्थप ननिेशनहरू फारममा नै फेला पान ुसककन्छ। 
प्रश्नहरूको लाधग, कृपया ल्यूक शेलीलाई आरडी  Luke Shealy, RD at (720) 886-7180 
कल गननहुोला। 

 

के म एक विद्यार्थीबाट अको विद्यार्थीलाई पैसा हस्तान्तरण गन ुसक्छन ? 

हो सक्नन हनन्छ। केिल खाना र पोर्ण सेिा कायाुलय (720) 886-7172 मा 
इंहिरालाई कल गननहुोस ्र उनी यससाँग सहयोग गन ुखनशी हननेनछन।् 

के म मेरो विद्यार्थीको खातामा पैसा कफताु गन ुसक्छन ? 

हो सक्नन हनन्छ। केिल खाना र पोर्ण सेिा कायाुलय (720) 886-7172 मा 
इंहिरालाई कल गननहुोस ्र उनी यससाँग सहयोग गन ुखनशी हननेनछन।् 

 

 

NOW HIRING! हाईररन्ग हनिैछ! 

 
सहयोग चाहहन्छ? 
जिेिलाई 720-886-7139 कल                

ििनहुोला। 
 

 

1. cherrycreekschools.org मा जािनहोस ्

2. कररयरमा ष्क्लक ििनहुोस ्(पटृठको शीषमुा रातो ब्यािरमा) 

3. बाह्य आवेिकहरू छान्ट्िनहोस,् 'हामी कसरी मद्ित िि ुसक्िछौं' अन्ट्तितु। 

4. 'कसरी आवेिि िि'े अन्ट्तितु विीकृत आवेिकहरू छान्ट्िनहोस।् वा तपाईं केवल 

QR कोड िायाँ स्क्याि िि ुसक्िनहनन्ट्छ 

5.  

तपाइँको बच्चाहरूको रूपमा उही ताललकामा हनिनहोस!् 

हप्ता, छन ट्िीहरू, र ग्रीटमकाल बन्ट्ि 
५ भनक्तािी बबिा 
नि: शनल्क दिउँसोको खािा 
प्रिनतको लागि अवसर 
गचककत्सा लाभ ववकल्पहरू 

महाि सेवानिवतृ्त 

बच्चाको जीविमा फरक पािनहुोस!् 

र अगधक! 

 

अिुभवको आधारमा भुक्ताि 
शुरू िदैछ। 

www.cherrycreekschools.org 

कायषक्रम र सेवाहरू> खाद्य र पोर्ण  
(720) 886-7173 

 

 

 

        बारम्बार सोगधिे प्रश्िहरू 

        खाजा कायषक्रमको बारेमा: 

खािा र पोर्ण सेवाहरूल ेभान्सा प्रबन्धकहरू, सहायक प्रबन्धकहरू, भान्छा वकष सष, र राहत कायषकताषहरू काममा ललइरहेका छि!् 
पूणष-समय, अंश-समय, अि स्कूल कलहरूको पोजीशिहरू हाम्रो स्कूल भान्सामा उपलब्ध छि!् 

चेरी कक्रक खाद्य र पोर्ण सेवाहरूमा ककि काम 
ििे? 

आज सजजलो चरणहरूमा अिलाइि आवेदि ििुषहोस!् 

हामीसुँि जोडडिु होस!् 

http://www.cherrycreekschools.org/

