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وجبات مجانية
لجميع الطالب هذه السنة

مدارس تشيري كريك متحمسة لتوفير وجبات مجانية لجميع الطالب هذه السنة الدراسية !2022-2021
وفر الوقت والمال من خالل االنضمام إلينا في الكافتيريا يوميًا لوجبة فطور وغداء مغذية ولذيذة!
تتضمن كل وجبة مجانية الوجبة الرئيسية والحبوب واختيار الفاكهة و  /أو الخضار والحليب.
نحن نقدم أيضًا مجموعة متنوعة من العناصر االنتقائية التي يحبها الطالب مثل المقبالت اإلضافية والجوانب والمشروبات والوجبات الخفيفة
ولفائف القرفة والزبادي المجمد والمزيد!
خيارا صحيًا  ،ولكن بنفس
صا لتلبي معايير التغذية المدرسية "الوجبات الخفيفة الذكية"  ،مما يجعلها
ً
صممت المنتجات االنتقائية خصي ً
ُ

القدر من الوجبات الخفيفة

اللذيذة لطالبك.
ال تشمل الوجبة المجانية أصناف قائمة المأكوالت االنتقائية وتُباع بسعر التكلفة .يمكن العثور على أسعار هذه العناصر عبر اإلنترنت على
 >cherrycreekschools.orgالبرامج والخدمات> الغذاء

والتغذية> القوائم

يمكن إضافة األموال إلى حساب وجبة الطالب الخاص بك علىfamily.titank12.com

قدم طلب اليوم

لإلستفادة من خدمات األكل امنخفضة و المجانية
الطلب متوفر للسنة الدراسية  2022-2021على << family.titank12.com

لماذا تمأل طلب وجبة مجانية ومخفضة عندما تكون الوجبات مجانية بالفعل؟

ألن الحصول الموافقة على وجبة مجانية ومخفضة معتمدة لها فوائد اضافية لك و لمدرستك تتجاوز مجرد وجبة مجانبة.

تذكير
الطلب يجب تعبئته كل سنة في
تاريخ 7\1

Scan to go to the Free and
Reduced Meal Application

:ساعد مدرستك
من خالل التقديم لوجبات طعام المدرسة
تساعد العائالت أيضا مدرستهم و
مقاطعتهم في الحصول على تمويل
مدرسي إضافي ،و التأهل للحصول على

محتاج مساعدة؟ اتصل على

Call Indira at 720-886-7172

منح و برامج تغذية إضافية.

احصل على تخفيضات على:
رسوم الرياضة
رسوم الفحوصات
العناية قبل و بعد المدرسة
التكنولوجيا
تذاكر الباص
الخدمات و أكثر

أسئلة مكررة حول برنامج الغداء
الوجبات مجانية لماذا أرى رسوما على حسابي؟
من المحتمل أن يكون طفلك قد اشترى وجبات اضافية أو مشروبات إضافية و قد تكون غير مشمولة
في الوجبة المجانية.يمكنك اإلتصال بخدمات الغداء على الرقم )720( -886 7173و يمكننا
مراجعة حساب ابنك معك

كيف يمكنني رؤية قائمة طعام المدرسة
قائمة الطعام موجودة على  www.cherrycreekschools.orgباختيارك
Programs and Servicesمن الالفتة في األعلى ثم الغذاء و التغذية في العمود
األوسط .في صفحة خدمة الطعام حدد القوائم  ،معلومات النظام الغذائي الخاص
من قائمة الموقع على اليسار .

كيف يمكنني تحميل األموال على حساب غداء الطالب الخاص بي؟
يمكنك االستمرار في إرسال األموال إلى المدرسة مع طفلك أو
يمكنك إضافة األموال عبر اإلنترنت باستخدام برنامج إدارة
حساب الوجبات الخاص بنا  .Titan School Solutionsيمكنك إنشاء
حساب وإدارة حساب الطالب الخاص بك عن طريق االنتقال إلى
 family.titank12.comواتباع الخطوات.

انقر فوق المربع األصفر الكبير .الذي يشير الى قوائم المدرسة و اختر مدرستك

هل سيتم تحويل رصيد الطالب الى مدرستهم الجديدة؟

يحتاج طفلي إلى نظام غذائي خاص بسبب الحساسية الغذائية أو قيود أخرى .هل ال يزال بإمكانهم

سوف يتبعهم حساب الغذاء الخاص بهم طوال فترة تواجدهم في مدارس تشيري كريك

الحصول على غداء المدرسة؟

هل يمكنني تحويل مال من طالب آلخر؟
نعم بامكانك اإلتصال بإنديرا على الرقم(720) 886-7172و
سعيدة بخدمتك

نعم .ستحتاج إلى ملء نموذج تعديل الوجبة الموجود في صفحة الغذاء والتغذية على
 .www.cherrycreekschols.orgيمكن العثور على مزيد من
نفسه .لألسئلة

،

التعليمات في النموذج

هي ستكون

هل يمكنني استرجاع المال من حساب ابني؟

يرجى االتصال بـ  RD ،Luke Shealyعلى (.7180-886 )720

نعم  ،بامكانك اإلتصال بشيرل على الرقم  (720) 886-7138.و هي ستكون
سعيدة بمساعدتك

يتم التوظيف اآلن
تقوم خدمات الغذاء والتغذية بتوظيف مدراء مطبخ ومدراء مساعدين وعمال مطبخ وعمال

إغاثة! وظائف بدوام كامل  ،بدوام جزئي  ،و وظائف ع

الحاجة متوفرة في جميع أنحاء مطابخ مدرستنا

قدم الطلب أونالين اليوم في  4خطوات سهلة

محتاج مساعدة
اتصل على
Janette at 720886-7139

 .1اذهب الىcherrycreekschools.org

لماذا العمل في خدمات الغداء في تشيري كريك؟

!

 .2اضغط على كلمة Careersباللون األحمر أعلى الصفحة
 .3حدد المتقدمون الخارجين"كيف يمكننا المساعدة"
 .4حدد المتقدمون المصنفون ضمن"كيفية التقديم"أو يمكنك ببساطة
مسح رمز اإلستجابة السريعة الى اليمين

كن على نفس جدول أوالدك
,اجازة الصيف و األعياد و نهاية األسبوع و 5
أيام مدفوعىة إلجازة األعياد
غداء مجاني
فرص للتطور

الدفع على أساس الخبرة

www.cherrycreekschools.org
Programs and Services > Food & Nutrition

(720) 886-7173

خيارات الفوائد الطبية
تقاعد ممتاز
تحدث فرقا في حياة األطفال و أكثر بكثير

!Connect With Us

