ምግብ እና የስነ-ምግብ አገልግሎቶች
ስልክ 720-423-5600
ፋክስ 720-423-5629
www.dpsk12.org

ወላጆች/አሳዳጊዎች፦ ይህ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ
እባክዎን ያንብቡት
ትምህርት ቤቱ ልጅዎን ለማስተማር የሚያገኘውን ገንዘብ ለማሳደግ፣ በሚችሉት ፍጥነት ለምግብ ተጠቃሚነት ማመልከቻውን ሞልተው በልጅዎ ትምህርት ቤት በሚገኘው
ካፍቴሪያ ወይም ለመግብ እና ስነ-ምግብ አገልግሎቶች ቢሮ (Food and Nutrition Services Office) በሚከተለው አድራሻ መላክዎ በጣም አስፈላጊ ነው። የምግብ እና
የስነ-መግብ አገልግሎቶች ቢሮ አድራሻ፦ 2320 W. 4th Avenue, Denver, CO 80223
ትምህርት ቤትዎ ብዙውን ገንዘብ የሚያገኘው የትምህርት ቤት መግብ ባይመገቡም እንኳለምግብ ተጠቃሚነት መስፈርት ከሚያሟሉ ተማሪዎች ነው። መስፈርቱን
በማሟላት ብቻ፣ ትምህርት ቤትዎ ለትምህርት አገልግሎቶች የሚውል ገንዘብ ያገኛል፤ በተጨማሪም በነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ ከሚቀርቡ ምግቦች ጋር በተያያዥነት
ከሚቀርቡ ፕሮግራሞች የሚያገኟቸው ሌሎች ጥቅሞች ያሉ ሲሆን ከእነዚህም መካከል፦ ከመጽሀፍ ክፍያ ነጻ መሆን፣ ስኮላርሽፖች፣ ቅናሽ የተደረገባቸው የክረምት ጊዜ
መዝናኛ ቦታዎች ክፍያዎች፣ የአትሌቲክ ክፍያዎች፣ የኤሲቲ (ACT) ፈተና ክፍያዎች፣ የአውቶቡስ ክፍያዎች እና ሌሎችም። እነዚህ ፕሮግራሞች የሚቀርቡት በየትምህርት
ቤቱ ነው፤ ስለፕሮገራሙ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት እባክዎ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።
የምግብ አገልግሎት ማመልከቻው ከታየ በኋላ፣ ለልጅዎ ምግብ በነጻ፣ በቅናሽ ዋጋ ወይም በሙሉ ክፍያ የሚቀርብ ስለመሆኑ የሚያትት ሰነድ በያዘ ደብዳቤ
እንገልፅልዎታለን። እባክዎ ይህን ደብዳቤ ያስቀምጡት ለምግብ ተጠቃሚነት በቀረበው ማመልከቻ ላይ የሰፈረው መረጃ በሚስጥር የሚያዝ ሲሆን፣ ልጅዎ ሌሎች ተያያዥ
ጥቅሞችን ማግኘት እንዲችል/እንድትችል ከእኛ የሚላከውን የማሳወቂያ ደብዳቤ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
ልብ ይበሉ – ትምህርት ቤቱ በሚሰራባቸው የመጀመሪያ 30 ቀናት ውስጥ የተማሪዎች ሁኔታ በቀዳሚው የትምህርት ዓመት በነበራቸው የሚቀጥል ይሆናል። በ30 ቀን
የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ የተሟላ ማመልከቻ ደርሶ አስፈላጊው ሂደት ካልተሟላ፣ ማመልከቻው እስከሚደርስና አዲስ ሁኔታ እስከሚታወቅ ድረስ ሙሉ ክፍያ የሚከፍሉ
ይሆናል።
የማስከፈል ፖሊሲ፦ ከECE እስከ 5ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች፣ ገንዘብ ቢረሱ ወይም ቢጠፋባቸው እስከ $5.55 ዋጋ ያለው ምግብ ሊቀርብላቸው ይችላሉ። ይህ ገደብ
ከመድረሱ በፊት፣ ተማሪው ለወላጁ/ለአሳዳጊው የሚሰጠው ማሳወቂያ በፅሑፍ ይደርሰዋል። በቀጣዩ የትምህርት ቀን ክፍያው ካልተፈጸመ፣ አማራጭ ምግብ
ይቀርብለታል። ከ2 ቀናት በኋላም ክፍያው የማይፈጸም ከሆነ፣ የምግብ ይዘቱ የተሟላ ስናክ ይቀርብለታል። የሁሉም ምግቦች ክፍያ መከፈል አለበት። የምግብ ማመልከቻዎ

ተጠናቆ በማዕከላዊ ቢሯችን ሂደቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ፣ ለሁሉም የምሳ ክፍያዎች እርስዎ ሃላፊ መሆንዎን ልብ ይበሉ።

6ኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ ላሉ ተማሪዎች ቅድሚያ ሳይከፈል የሚፈቀድ ምግብ የለም። አንድም ልጅ ሲራብ ማየት የማንፈልግ በመሆኑ፣ ከመጀመሪያው የትምህርት ቀን
ጀምሮ እባክዎ በልጅዎ(በልጆችዎ) አማካኝነት ለካፍቴሪያው ገንዘብ ይላኩ ወይም አስቀድመው ይክፈሉ። ዋጋዎችን ከታች ይመልከቱ።
ለምግብ ግዢዎች ተማሪዎች ወይም ወላጆች/አሳዳጊዎች አስቀድመው እንዲከፍሉ ይበረታታሉ። በካፍቴሪያው ውስጥ በተማሪው የግል አካውንት ወይም በድረ ገጽ
myschoolbucks.com በመጠቀም የሚፈልጉትን መጠን ያህል አስቀድመው ማስቀመጥ የምሳ ገንዘብ ከመረሳት፣ ከመጥፋት ወይም ከመሰረቅ ይከላከላል። ተማሪዎች
በሰልፋቸው በሚቀርቡበት ጊዜ የመክፈል አማራጭ ያላቸው ቢሆንም፣ አስቀድሞ መክፈል ሂደቱንም ያፋጥናል፣ እናም ሰልፎች በፍጥነት ይንቀሳቀሳሉ፣ ልጆች በቂ የምግብ
ሰዓት ይኖራቸዋል። ሁሉም ተማሪዎች፣ የአከፋፈል ዘዴያቸው ምንም ይሁን ምን (ነጻ፣ ቅናሽ ዋጋ፣ ወይም ሙሉ ከፋይ ቢሆኑም)፣ ሁሉም ተማሪዎች የግል አካውንቶች
አሏቸው።
የተራበ ህጻን መማር አይችልም
ለምግብ ተጠቃሚነት ማመልከቻ ማስገባት ካልፈለጉ ወይም ለነጻ ወይም ለቅናሽ ዋጋ መስፈርት የማያሟሉ ከሆነ፣ በ2016-2017 የትምህርት ዓመት የሚኖሩት ዋጋዎች
ከታች የተመለከቱት ናቸው።
የቅርስ ዋጋዎች
የመጀመሪያ ደረጃ
በተሳታፊ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ቅድሚያ ሳይከፈል መጠቀም አይቻልም

የምሳ ዋጋዎች

ክፍል

የመጀመሪያ ደረጃ

ECE – 5

$1.85

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Middle School)
በተሳታፊ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ቅድሚያ ሳይከፈል መጠቀም አይቻል

መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

6–8

$2.10

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (High School)
በተሳታፊ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ቅድሚያ ሳይከፈል መጠቀም አይቻልም

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

9 – 12

$2.60

በቅናሽ የሚቀርቡ ምሳዎች ለሁሉም ክፍሎች .40¢ ያስከፍላሉ
እናመሰግናለን፣
ተሬሳ ሀፍነር፣ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር፣ ኢንተርፕራይዝ ማኔጅመንት

