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Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tham gia các bữa ăn sáng và ăn trưa bổ 

dưỡng và ngon hàng ngày tại phòng ăn của trường! 

Mỗi bữa ăn MIỄN PHÍ bao gồm một món ăn chính, ngũ cốc, lựa chọn trái cây và / hoặc 

rau củ và sữa. 

 

Each FREE meal includes an Entree, Grain, Choice of Fruit and/or Vegetables, & Milk. 

Chúng tôi cũng cung cấp cho học sinh nhiều lựa chọn của các món ăn riêng, chẳng hạn 

như thức ăn kèm, thức uống, thức ăn nhẹ, bánh quế, sữa chua đông lạnh và các món khác 

nữa! 

 
Các món ăn riêng đã được pha chế đặc biệt để đáp ứng với những tiêu chuẩn dinh dưỡng 

của học đường.  Những thức ăn nhẹ lành mạnh nhưng không kém phần ngon miệng cho 

con của bạn. 

 Các món ăn riêng không bao gồm trong bữa ăn miễn phí và được bán với giá gốc. Giá tiền 
của những thức ăn này có thể được tìm trong trang mạng cherrycreekschools.org > 

Programs and Services > Food & Nutrition > Menus 

Tiền ăn trưa có thể nạp vào tài khoản của học sinh family.titank12.com 

Vì nếu bạn đã được duyệt cho chương trình ăn Miễn Phí và Giảm Giá 

thì bạn và con của bạn có thêm những lợi ích khác ngoài việc 

được ăn miễn phí. 

Được Giảm Giá: 

 Lệ phí cho lớp thể thao 

 Lệ phí cho các môn thi 

 Chương Trình Giữ Trẻ 

Trước-và Sau Giờ Học 

 Lệ phí cho lớp Kỹ Thuật 

 Thẻ xe buýt 

 và các chương trình khác 

nữa! 

Giúp Trường Học Của Bạn: 

Bằng cách đăng ký các bữa ăn ở 

trường, các gia đình cũng đang 

giúp trường học và Sở Học 

Chánh nhận thêm tài trợ cho 

trường học, tạo đủ điều kiện để 

trường học nhận trợ cấp và được 

nhận thêm các chương trình 

dinh dưỡng! 

 

Scan to go to the Free and 

Reduced Meal Application 

Cần giúp đỡ?? 

Gọi Indira, 720-886-7172 

  
 

 
  

 

 
NHẮC NHỞ! 

Các đơn mới cần phải 

điền mỗi năm, bắt đầu 

ngày 1 tháng 7 

 

BỮA ĂN MIỄN PHÍ 
CHO TẤT CẢ HỌC SINH NĂM NAY 

Cherry Creek rất vui được cung cấp các bữa ăn MIỄN PHÍ tại trường cho năm học 2021-2022 này! 

ĐĂNG KÝ HÔM NAY 
CHO BỮA ĂN MIỄN PHÍ & GIẢM GIÁ 
>> Đơn đăng ký cho năm học 2021-2022 hiện ĐANG CÓ trong family.titank12.com 

<< 

 Tại sao phải điền đơn đăng ký Bữa Ăn Miễn Phí Và Giảm Giá khi các bữa ăn đã được Miễn Phí? 



Làm cách nào để nạp tiền vào tài khoản ăn trưa của học sinh? 

Bạn có thể tiếp tục đưa tiền cho con của bạn mang đến 

trường hoặc bạn có thể nạp tiền trực tuyến bằng cách sử 

dụng chương trình Titan School Solutions của chúng tôi. 

Bạn có thể tạo tài khoản và quản lý tài khoản của học sinh 

bằng cách truy cập vào trang mạng family.titank12.com và 

làm theo lời các bước hướng dẫn. 

Các bữa ăn miễn phí, vậy tại sao tôi thấy tài khoản của tôi bị tính tiền? 

Có thể là con của bạn đã mua thêm thức ăn, thức uống  hoặc các thức ăn khác. 

Những món này không bao gồm trong bữa ăn miễn phí. Bạn có thể gọi cho 

Văn Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng (720) 886-7173 và chúng tôi 

có thể cùng bạn xem tài khoản của con bạn. 

Làm cách nào để xem thực đơn của trường?? 

 

Bạn có thể xem Thực Đơn trong trang mạng www.cherrycreekschools.org, chọn 
Programs and Services từ biểu ngữ ở trên, sau đó chọn Food and Nutrition ở cột 
giữa. Trong phần Food & Nutrition (bên trái), chọn Menus-Special Diet 

Information. 
 
Nhấp vào hộp màu vàng School Menus (bên phải) và chọn trường của bạn. 

 

 

Số tài khoản dư của con tôi có được chuyển sang trường mới 

không? 

Tài khoản ăn trưa của học sinh sẽ theo học sinh trong suốt thời 

gian họ học tại Sở Học Chánh Cherry Creek. 

Con của tôi cần chế độ ăn kiêng đặc biệt do dị ứng thực phẩm hoặc do các hạn 

chế khác. Con của tôi vẫn có thể nhận thức ăn trưa ở trường chứ?? 

Vâng. Bạn cần điền đơn Meal Modification Form trong trang Food and 

Nutrition tại www.cherrycreekschols.org. Hướng dẫn cách điền đơn có thể 

tìm thấy trong đơn này. Nếu có câu hỏi gì, vui lòng gọi Luke Shealy, RD 

theo số (720) 886-7180.. 

Tôi có thể chuyển tiền từ học sinh này sang học sinh khác 

không? 

Được. Chỉ cần gọi cho Indira tại Văn Phòng Dịch Vụ Thực 

Phẩm và Dinh Dưỡng (720) 886-7172 và cô ấy sẽ sẵn lòng giúp 

bạn trong vấn đề này. 

Tôi có thể nhận lại tiền trong tài khoản của con tôi không? 

Được. Vui lòng gọi cho Cheryl tại Văn Phòng Dịch Vụ Thực 

Phẩm và Dinh Dưỡng (720) 886-7138 và cô ấy sẽ sẵn lòng giúp 

bạn trong vấn đề này. 

Đang Tuyển Nhân Viên! 

! 
Cần Giúp Đỡ? 

Gọi Janette 

720-886-7139 

1. Vào trang mạng cherrycreekschools.org 

2. Bấm vào Careers (trong biểu ngữ màu đỏ ở đầu trang) 

3. Chọn External Applicants, bên dưới cột 'How can we help' (bên 

phải) 

4. Chọn Classified Applicants, bên dưới cột 'How to Apply' hoặc 

bạn có thể quét mã QR bên phải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm cùng lịch trình học của con bạn!!  

Nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, và nghỉ Hè  

Được trả lương 5 ngày lễ 

Ăn trưa miễn phí  

Cơ hội để thăn tiến  

Bào hiểm y tế  

Chương trình Hưu Trí tốt  

Tạo sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ 

em! Và nhiều hơn nữa! 

 

 

 

 

 

 

 

www.cherrycreekschools.org 

Programs and Services > Food & Nutrition 

(720) 886-7173 

Tiền lương dựa trên 

kinh nghiệm 

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về  

Chương Trình Ăn Trưa: 

Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng đang tuyển dụng Quản lý nhà bếp, Trợ lý giám đốc, Nhân viên nhà bếp và Nhân viên cứu trợ! 

Các bếp ở trường học của chúng tôi tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, hoặc chờ gọi khi cần 

Tại sao làm việc cho Văn Phòng Thưc Phẩm 

và Dịch Vụ Dinh Dưỡng của Cherry Creek? 

Đăng ký trực tuyến ngay hôm nay với 4 bước đơn 

giản!! 

http://www.cherrycreekschools.org/

