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የምግብ
ነፃ ምግብ
በዝህ አመት ለሁሉም ልጆች
የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤቶች በ2020 2021 ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ምግብ ለማቅረብ በጣም ደስተኛ ነው

በየቀኑ ወደ ካፊቴሪያችን በመምጣት አልሚ እና ጣፋጭ ቁርስ እና ምሳን በመመገብ
ጊዜ እና ገንዘብ ይቆጥቡ
! እያንዳንዱ ነፃ ምግብ የመግቢያ ፣ የእህል ፣ የፍራፍሬ ምርጫ እና / ወይም አትክልቶች እና ወተት ያካትታል።.
እንዲሁም በተማሪዎች በጣም ተወዳጅ የሆኑትን a la carte የሚባሉትን እንደ ተጨማሪ ምግቦችን ፣ ማባያዎችን ፣
መጠጦችን ፣ መክሰስ ፣ ስንመን ሮልስ ፣ ዮገርቶችን እና ሌሎችንም እናቀርባለን!!
la carte የሚባሉት ምርቶች በት / ቤት “Smart Snacks” ወይንም ጤናማ የምግብ ምርቶች የትምህርት ቤት የአመጋገብ
መመዘኛዎችን ለማሟላት በልዩ ሁኔታ ስለተዘጋጁ ጤናማ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል እንደዝሁም ለልጅዎ ጣፋጭ የመክሰስ አማራጭ
ነው.
la Carte የሚባሉት የምግብ አይነቶች ከነፃ ምግብ ጋር አይካተቱም እናም በዋጋ ይሸጣሉ. የነዝህን የምግብ አይነቶች ዋጋን
ለማወቅ በኦንላይን ላይ ወደ cherrycreekschools.org ይህዱ ከዝያም >Programs and Services
የሚለዉን ይጫኑ ከዝያም Food & Nutrition > የሚለዉን ስጫኑ የምግብ ዝርዝር እና ዋጋዉን ያገኛሉ

family.titank12.com

በምባለው ላይ በመግባት በልጅዎ የምግብ ሂሳብ ላይ ገንዘብ ሊጨምሩ

ይችላል

ለነፃ እና የቅናሽ ዋጋ ምግብ
ዛሬዉኑ ያመልክቱ
የ2021 2022 የትምህርት አመት ማመልከቻ አሁን በfamily.titank12.com ላይ ነው

ምግቦች ነፃ ከሆኑ ማመልከቻ ማስገባት ለምን ያስፈልጋል

ምክንያቱም የፀደቀ የነፃ እና የቅናሽ ዋጋ ማመልከቻ በፋይል ላይ መኖሩ
ለትምህርት ቤትዎ እና እርስዎ ከነፃ ምግብ በተጨማሪ ተጨማሪ ጥቅሞች
አሉት ፡፡
ከዝህ በታች ባሉት ላይ የዋጋ
ቅናሾችን ያግኙ
የስፖርት ክፍያዎች የፈተናዎች
ክፍያ
ከትምህርት በፊት እና በኋላ የልጆች
ጥበቃ
ቴክኖሎጂ
የአውቶቡስ ክፍያዎች

የመብራት እና
የዉሃ ክፍያዎች

ትምህርት ቤትዎን ይርዱ

ቤተሰቦች ለትምህርት ቤት ምግብ
በማመልከት ለት / ቤታቸው እና
Help Your School:
ለዲስትሪክታቸው
ተጨማሪ የትምህርት
ቤት ገንዘብ እንዲያገኙ ፣ ለእርዳታ እና
ለተጨማሪ የአመጋገብ መርሃግብሮች
ብቁ እንዲሆኑ እያደረጉ ነው!

ማሳሳቢያ!
ከጁላይ 1 ጀምሮ በየአመቱ
አዲስ ማመልከቻዎች መሞላት
አለባቸው

Scan to go to the Free and
Reduced Meal Application

እገዛ ይፈልጋሉ?
ወደ Indira 720-886-7172

ይደውሉ

ስለ ምግብ ፕሮግራሞች በተደጋጋሚ የሚጠይቁ ጥያቄዎች

በልጄ የምሳ ሂሳብ ላይ ገንዘብ እንዴት መጫን እችላለሁ?

ምግቦች ነፃ ናቸው ፣ ስለዚህ በአካዉንቴ ላይ ክፍያዎችን ለምን አያለሁ?

ገንዘቡን በልጅዎ በኩል ወደ ትምህርት ቤት መላክዎን መቀጠል ይችላሉ
ወይም የእኛን የምግብ ሂሳብ አያያዝ Titan School Solutions
የሚባለዉን መርሃግብር በመጠቀም በኦንላይን ላይ ገንዘብን ማከል ይችላሉ
ወደ family.titank12.com በመሄድ እና መመሪያዎችን በመከተል
አካዉንትን መፍጠር እና የልጅዎን አካዉንት መከታታል ይችላሉ።

ምናልባት ልጅዎ ሌሎች ምግቦችን ፣ መጠጦችን ወይም la carte ከሚባለው ምርቶች ገዝቶ
ሊሆን ይችላል። እነዚህየምግብ አይነቶች ከነፃ ምግብ ጋር አይካተቱም ወደ ምግብ እና የተመጣጠነ
ምግብ አገልግሎቶች (720) 886-7173 ደውለው የልጅዎን የሂሳብ እንቅስቃሴ ከእርስዎ ጋር
መገምገም እንችላለን ፡፡

የትምህርት ቤት የምግብ ዝርዝር ሜኑዎችን እንዴት እመለከታለሁ?

የልጅዎ የምሳ ሂሳብ ከቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ጋር
በሚያሳልፉት ጊዜ ሁሉ ይከተሏቸዋል.

የምግብ ዝርዝሮችን ለማየት ወደ www.cherrycreekschools.org ይህዱ በመቀጠል
በዝርዝሩ መካከለኛ አምድ Food and Nutrition የምለዉን ይጫኑ. በምግብ አገልግሎት ገጽ
ላይ በግራ በኩል ካለው Menus-Special Diet Information(የስፔሻል ዳይት መረጃዎች
) የሚለዉን ይምረጡ ፡፡
የትምህርት ቤት የምግብ ዝርዝሮች የሚለውን በትልቁ ቢጫ ሳጥን ላይ ይጫኑ እናየልጅዎን ትምህርት
ቤት ይምረጡ.

ከአንዱ ልጄ ወደሌላው ልጄ ገንዘብ ማስተላለፍ እችላለሁን ??

ልጄ በምግብ አለርጂ ወይም በሌሎች ገደቦች ምክንያት ልዩ ምግብ ይፈልጋል ፡፡ የትምህርት ቤት ምሳ
ማግኘት ይችላል ?

የልጄ የወጪ ቀሪ ሂሳብ ወደ አዲሱ ት / ቤታቸው ይተላለፋል ?

አዎ. በቀላሉ ወደ Indira የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎት ቢሮ
(720) 886-7172 ይደውሉ እና በዝህ ጉዳይ ለመርዳት ደስተኛ ነች ፡፡

በልጄ ሂሳብ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ተመላሽ ማድረግ እችላለሁ??

አዎ በ www.cherrycreekschools.org ላይ በምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ ገጽ ላይ
የሚገኘዉን የምግብ ማሻሻያ ቅጽ መሙላት ያስፈልግዎታል። ተጨማሪ መመሪያዎች በቅጹ ላይ
ይገኛሉ ፡፡. ለጥያቄዎች እባክዎ ለLuke Shealy ይደውሉ (720) 886-7180.

አዎ. በቀላሉ ወደ Cheryl የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎት ቢሮ
ይደዉሉ (720) 886-7138በዝህ ጉዳይ ለመርዳት ደስተኛ ነች ፡፡

አሁን በመቅጠር ላይ ነን

!

የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎቶች የወጥ ቤት ሥራ አስኪያጆችን ፣ ረዳት ሥራ አስኪያጆችን ፣ የወጥ ቤት ሠራተኞችን እና ተባባሪ ሠራተኞችን በመቅጠር ላይ ናቸው! በት /
ቤታችን ወጥ ቤት ውስጥ በሙሉ-ጊዜ ፣ ግማሽ-ጊዜ ፣ አልፎ አልፎ አስፈላጊነቱ በስልክ ጥሪ ያሉ የሥራ መደቦች ይገኛሉ!

የ ምግብ እና የ ተመጣጠ ነ ም ግብ አገ ልግሎ ቶች የ ወጥ ቤት ሥራ አስኪያጆ ችን ፣ ረ ዳት ሥራ አስኪያጆ ችን ፣ የ ወጥ ቤት ሠራ ተኞ ችን እና ተባባሪ ሠራ ተኞ ችን በመቅ ጠር ላ ይ ናቸ ው!

በቼሪ ክሪክ የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ
አገልግሎት መቀጠር ጥቅሙ ምንድነው?

ዛሬ 4 ቀላል መመሪያዎችን በመከተል በኦንላይን ላይ ያመልክቱ !!
1. ወደ cherrycreekschools.org ይህዱ
2. Careers (ስራ)የሚለዉን ይጫኑ (በገጹ አናት ላይ በቀይ ባነር ውስጥ)

ከልጆችዎ ጋር በተመሳሳይ መርሃግብር ላይ ይሁኑ!
ቅዳሜና እሁድ ፣ የበዓላት ቀናት እና የሠመር ዕረፍት
5 የዕረፍት በዓላት በክፍያ
ነፃ ምሳ
የእድገት ዕድል

3. How can we help' እንዴት መርዳት እንችላለን’ በሚለው ስር (አድስ

አመልካቾች) (External Applicants) የሚለዉን ይምረጡ ፣
4. ‹እንዴት እነመልክት › በሚለው ስር Classified Applicants የምለዉን
ይምረጡ

የሕክምና ጥቅም አማራጮች
ጥሩ የጡረታ ጥቅመጥቅሞች
በልጆች ሕይወት ውስጥ ለውጥ ያመጣሉ!
እና ብዙ ተጨማሪ ደስታ !

ያግኙን

በተሞክሮ ላይ በመመርኮዝ
ክፍያ መጀመር

www.cherrycreekschools.org
ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች> ምግብ እና አልሚ ምግብ

(720) 886-7173

ዕገዛ ይፈልጋሉ?
Janette 720-8867139ይደውሉ

