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बुवा-आमा/अ�भभावकहरू: यो महत्वपूणर् जानकार� हो
कृपया पढ्नुहोस ्

तपा�को बच्चालाई �श�ा �दनको ला�ग �वद्यालयले प्राप्त गन� कोषलाई अ�धक बनाउनको ला�ग, तपा�ले खाना लाभहरूको ला�ग �नवेदन पूणर् गनर् अ�त आवश्यक छ र
त्यसलाई तपा�को बच्चाको �वद्यालय क्याफेटे �रया वा 2320 W. 4th Avenue, Denver, CO 80223 मा सकेसम्म चाँडो पेश गनर् आवश्यक छ।

य�द �वद्याथ�हरूले �वद्यालयका खाना नखाएता प�न, तपा�को �वद्यालयले खाना लाभहरूको ला�ग योग्य �वद्याथ�हरूका कोषबाट धेरै प्राप्त गदर्छ। योग्य मात्र भएर
प�न, तपा�को �वद्यालयले शै��क आवश्यकताहरुको ला�ग मुद्रा प्राप्त गदर् छ; थप रूपमा, तपा�ले �न:शल्
ु क वा कम ग�रएका खानाहरूको ला�ग योग्यता सम्बिन्ध

तपा�ले अन्य लाभहरू प्राप्त गन� कायर्क्रमहरू प�न छन ्, जस्तै; �कताब शल्
ु क वे�भयर, स्कल�सर्पहरू, कम ग�रएका गम� मौसम मनोरञ्जनात्मक केन्द्र शल्
ु कहरू, कम

ग�रएका पष्ु ट शल्
ु कहरू, ACT पर��ण शल्
ु कहरू, कम ग�रएका बस शल्
ु कहरू र सच
ू ी अझै लामो छ। यी कायर्क्रमहरूलाई �वद्यालय दे �ख �वद्यालयमा प्रस्ता�वत
ग�रन्छन ्; थप कायर्क्रम �ववरणहरूको ला�ग कृपया तपा�को बच्चाको �वद्यालयमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

खाना �नवेदनलाई प्र�क्रया गरे प�छ, हामी तपा�लाई �न:शल्
ु क, कम ग�रएको वा पूणर् भुक्तानी खानाको ला�ग तपा�को बच्चाको िस्थ�तलाई कागजात गन� एक सच
ू ना पत्र
पठाउनेछ�। कृपया यस पत्रलाई राख्नह
ु ोस ् र खाना लाभहरूको ला�ग �नवेदनमा भएको जानकार�लाई गोप्य रा�खएको भएता प�न, तपा�ले आफ्नो बच्चालाई अन्य

उपलब्ध लाभहरूको ला�ग योग्य बनाउन सच
ू ना पत्रलाई प्रयोग गनर् सक्नुहुनेछ।

कृपया ध्यानमा राख्नह
ु ोस ् – �वद्यालयको प्रथम 30 सञ्चालन �दनसम्म �वद्याथ�हरूको िस्थ�तमा अ�घल्लो वषर्कै रहनेछ। य�द परू ा ग�रएको �नवेदनलाई 30 �दन �भत्र
प्राप्त र प्र�क्रया ग�रएन भने, �नवेदन प्राप्त नभएसम्म र नयाँ िस्थ�त नठम्याइएसम्म, उनीहरूले पूणर् भुक्तानी गनप
ुर् न�छ।
शल्
ु क नी�त: क�ा ECE दे �ख क�ा 5 सम्मका कुनै प�न �वद्याथ�, जसले आफ्नो पैसा �बसर्न्छ वा हराउँ छ, उसलाई/उनीलाई $5.55 सम्म शल्
ु क लाग्न सक्छ।
सीमा पग्ु नु अ�घ, बुवा-आमा/अ�भभावकलाई सच
ू ना गनर्को ला�ग �वद्याथ�लाई एक �ल�खत सूचना �दइनेछ। य�द आगामी �वद्यालय �दनमा शल्
ु क
भूक्तानी प्राप्त ग�रएन भने, एक वैकिल्पक खाना सेवा ग�रनेछ। य�द 2 �दनसम्म प�न शल्
ु क भुक्तानी ग�रएको छै न भने, खानाको साटोमा एक पोषण

मूलक खाजा सेवा ग�रनेछ। सबै प�रिस्थ�तहरूमा, शल्
ु कहरूलाई �फतार् भुक्तानी गनर् अ�नवायर् छ। कृपया सम्झनुहोस ् �क तपा�को खाना �नवेदनलाई हाम्रो

केिन्द्रय कायार्लयमा पण
ू र् र प्र�क्रया नगरे सम्म सबै खाना शल्
ु कहरूको ला�ग तपा� िजम्मेवार हुनह
ु ु न्छ।

तक�ा 6 र मा�थका �वद्याथ�हरूको ला�ग कुनै प�न शल्
ु कहरू त्यहाँ अनुम�त ग�रएको छै न। कृपया �वद्यालयको प्रथम �दनमा क्याफेटे �रयाको ला�ग
आफ्नो बच्चा/हरूसँग मुद्रा पठाउनह
ु ोस ् �कनभने हामी कुनै प�न बच्चा भोको रहे को हे नर् चाहँदैन�। शल्
ु कहरू तल हे नह
ुर् ोस ्।
�वद्याथ� वा बव
र् क्
ु ा-आमा/अ�भभावकहरूलाई खानाको ला�ग पव
ू भ
ु तानी गनर् प्रोत्सा�हत गदर्छ�। �वद्याथ�को खानाको मद्र
ु ा �बसर्ने, हराउने, वा चोर� हुने जो�खमलाई कम

गनर्को ला�ग �वद्यालय क्याफेटे �रया वा myschoolbucks.com मा अन-लाइन, �वद्याथ�को व्यिक्तगत खातामा कुनै प�न मात्रामा मुद्रा हाल्न स�कन्छ। �वद्याथ�हरूलाई
लाइनमा जाँदा जाँदै भुक्तानी गन� �वकल्प भएता प�न, पूवर् भुक्तानीले कारोबारको ग�त व�ृ द्ध गदर् छ, जसले गदार् लाइन �छटो सदर् छ र खाना खानको ला�ग थप समयको
प्रबन्ध �मल्नेछ। भुक्तानी िस्थ�त (�न:शल्
ु क, कम ग�रएको, वा पूणर् भुक्तानी) लाई ध्यानमा नरा�ख, सबै �वद्याथ�हरूसँग व्यिक्तगत खाताहरू हुँदछ।

एक भोको बच्चाले पढ्न सक्दै न
य�द तपा�ले खाना लाभहरूको ला�ग �नवेदन पण
र्
नगनर्
छनोट
गन
भ
र्
ू
ु यो वा य�द तपा�ले कम ग�रएको खाना शल्
ु कको ला�ग योग्य हुनभ
ु एन भने, 2016-2017 �वद्यालय
वषर्का ला�ग शल्
ु कहरू �नम्नानुसार छन ्।
�बहानको खाजा शल्
ु कहरू
प्रारिम्भक

�वद्यालयहरूमा सहभागी

उच्च माध्या�मक �वद्यालय

�वद्यालयहरूमा सहभागी हुनमा शल्
ु क लाग्दै न

हुनमा माध्या�मक �वद्यालयलाई शल्
ु क लाग्दै न
�वद्यालयहरूमा सहभागी हुनमा शल्
ु क लाग्दै न

सबै क�ाहरूको ला�ग कम ग�रएका-शल्
ु क �दउँ सोको खाजाहरू .40¢ छन ्
धन्यवाद,
टे रेजा हाफ्नर, कायर्कार� �नद� शक, उद्योग प्रबन्धक

�दउँ सोको खाजा
प्रारिम्भक

माध्या�मक �वद्यालय

उच्च माध्या�मक �वद्यालय

शल्
ु कहरू क�ा
ECE – 5

$1.85

6–8

$2.10

9 – 12

$2.60

