
 والدین / سرپرست ، عزیز

پچھلے ہفتے ، یو ایس ڈی اے نے نئے کھانے کے پروگرام میں چھوٹ کا 

اور اس سے کم عمر  18اعالن کیا ، جس سے ہمارے ضلع میں ایک بار پھر 

افراد کے معاشرے کے تمام بچوں کو صحتمند کھانے کی سہولت مہیا 

بڑھانے کا موقع  ہوسکتی ہے۔ ہم اپنی کھانے کے پروگرام کی خدمات کو

 ملنے پر بہت پرجوش ہیں!
 

 ہمارے موجوده پروگرام کے تحت ہمارا 

ستمبر بروز جمعہ کو ہوگا۔ جمعہ کو ، ہم متعدد دن  11آخری کھانا ،  

 15اور منگل ،  ستمبر 14کے کھانے کے پیکٹ تقسیم کریں گے۔ پیر ، 

 7شام  برستم 10آپ کو جمعرات ستمبر کے لئے کھانا وصول کرنے کے لئے، 

۔ براه کرم آرڈر فارم پر منتخب کرده مقام پری آرڈر کرنا ہوگابجے تک 

 پر کھانا چنیں۔
 

  here Click اپنا پیشگی آرڈر رکھنے کے لئے یہاں کلک کریں یا نیچے کیو آر

 کوڈ اسکین کریں۔
 
 

 
 

 نیا میل پروگرام کی معلومات!
 

سال اور  18ستمبر کو شروع ہوگا۔ کھانا  16نیا کھانے کا پروگرام، بدھ 

اس سے کم عمر بچوں کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ براه کرم مندرجہ ذیل 

 وقت منتخب کریں:میں سے ایک 

 )4گلیسائڈ میڈل اسکول (دروازه 

 بجے۔ 2:30 - 1:30یا  AM 7:45 - 6:30شام 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cqWTSvehYESAIxrcF2DFgVAYpW0vc9dEleteix6AKrdUOUhRUkEzMTQ3TTQyVlJGSVM1SFM4S1FMMSQlQCN0PWcu


 

سے  4کھانا ڈور کے باہر ڈرائیو کے ذریعہ تقسیم کیا جائے گا۔ ڈور 

تقسیم کیے جائیں گے۔ کھانے کے پیکٹوں  بدھ کے روز باہر تمام کھانے

اور لنچ ہوتا ہے۔ ناشتہ اور لنچ انفرادی طور پر  کا ناشتہدن  5میں 

تاکہ طلبا جہاں بھی سیکھ رہے ہوں آسانی کے ساتھ پیک کیا جائے گا

 انھیں لے جاسکیں۔

 

کیا ہوگا اگر میرا بچہ ہائبرڈ انسٹرکشن کورس میں اسکول میں شخصی 

 طور پر سیکھ رہا ہو؟

و ،آپ کے بچے کو سیکھ رہا ہے ت شخصی طور پر اگر آپ کا بچہ اسکول میں

اسکول کا لنچ النے کی اجازت ہے جو بدھ کے روز اٹھایا گیا تھا یاآپ 

کا بچہ گھر سے لنچ لے سکتا ہے۔ تھرمل ٹوٹس کھانے کے پہلے دن فراہم 

کیے جائیں گے تاکہ آپ کا بچہ ٹھنڈے کھانوں کو محفوظ طریقے سے اسکول 

ودھ کو اسکول میں اسکول کے دنوں میں کسی بھی کھانے اور دلے جاسکے۔ 

۔ والدین / سرپرستوں کو اپنے بچے کے ساتھ فراہم نہیں کیا جائے گا

کھانا بھیجنا چاہئے اور انہیں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه اپنے 

 بچے کے ساتھ ریفلیبل پانی کی بوتلیں بھیجیں۔

 

 مینو کیا ہے؟

پر پوسٹ کی ویب سائٹ کے نیوٹریشن پیج  16مینو کو کوئین بی ڈسٹرکٹ 

۔ here Click کیا گیا ہے۔ براه راست صفحے پر جانے کے لئے یہاں کلک کریں
مینوز یو ایس ڈی اے کے فنڈڈ نیشنل اسکول لنچ پروگرام اور اسکول 

غذائیت کے رہنما خطوط پر پورا اترتے ہیں۔  ناشتہ پروگرام کے لئے

کھانے میں اسکول کے کھانے کے تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں: داخل ، پھل 

اور سبزیاں۔ تمام مینو اشیاء کو سبزی خور بنایا جاسکتا ہے ، لہذا 

 نئے پروگرام میں سبزی خور درخواستوں کی ضرورت نہیں ہے۔

 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1502121106298214&page=menus


 کیا ہے؟ کھانا لینے کے لئے حفاظتی پروٹوکول

میں سے کسی عالمات کی نمائش کررہے ہیں تو براه کرم  19اگر آپ کوویڈ 

کھانے کے لئے نہ آئیں۔ چہرے کو ڈھانپنے کے لئے (نقاب پوش) ضروری 

ہے۔ براه کرم اپنی ٹرنک یا پچھلی سیٹ خالی رکھیں تاکہ ہمارا عملہ 

 آسانی سے آپکی کار میں کھانا رکھ سکے۔

 

ی خور کھانے کی ضرورت ہو یا ایسا بچہ ہو جس میں اگر میرے بچے کو سبز

 شدید کھانے کی الرجی ہو؟

تمام کھانے کو سبزی خور بنایا جاسکتا ہے ، لہذا سبزی خوروں کے 

خصوصی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے  aکھانے کے ل 

ئے کو کھانے کی الرجی ہے تو ، مینو ترمیم کے فارم کو مکمل کرنے کے ل

 HERE CLICK یہاں کلک کریں۔
 

 اگر میں کھانا نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہوگا؟

پر فوڈ اینڈ نیوٹریشن سروسز کے  dkamperman@queenbee16.orgبراه کرم 

سپروائزر ڈیب کیمپرمین سے رابطہ کریں اور ہم معاملے کی بنیاد پر 

 اہل خانہ کو کسی کیس میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے کام کریں گے۔

  
 
 
 
 

 

http://district.schoolnutritionandfitness.com/queenbeesd16/files/Meal%20Modification%20Form%202019-2020.pdf

