
 اگلے ہفتے ، بدھ ، اکیس اکتوبر کے آغاز سے ، ہر ہفتے ہر طالب علم کو کھانے کی خدمات مہیا کریں گی ، یہ ہر
 طالب علم کے لئے پانچ دن کا کھانا ہے۔

 
 صرف بدھ 

 کمپاس ، ڈوبس ، ارون ، اینگلز ، رسکن ، سانٹا فی ، ٹرومین ، وارفورڈ
 فریڈا مارکلے کھانے کی تقسیم کی جگہ کے طور پر بند ہوجائیں گی۔ اہل خانہ کو قریبی ٹرومین ایلیمنٹری سے

 ریزرو اور کھانا لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
 

 وقت: صبح 10:00 بجے تا 1:00 بجے اور شام 4:00 بجے تا شام 6:00 بجے
 !کیسے: آج کے دن باقی سمسٹر میں بدھ کے لئے ریزرو کھانا کھائیں۔ ہم انہیں آپ کا انتظار کرینگے

 
 آرڈر کرنے کے لئے تغذیہ خدمات کی ویب سائٹ مالحظہ کریں ، یہاں کلک کریں ، یا اپنے ویب براؤزر میں ٹائپ
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 اپنے ای میل کی تصدیق کو اپنے آن الئن آرڈر میں متعین مقام پر پہنچائیں ، سفید اسکول کے کھانے کے جھنڈے کو
 تالش کریں ، اور کسی کا آپ کی مدد کرنے کا انتظار کریں۔

 !ہاں - یہ واقعی آسان ہے
 ریسرچ: لنچ پر آن الئن کھانا

 
 فوری آن الئن لنکا اکاؤنٹ ترتیب دینے کی ہدایات۔

 
 آن الئن ترتیب دینے کے لئے اسکرین شاٹس کے ساتھ تفصیلی ہدایات پر عمل کریں

 لنکا اکاؤنٹ۔
 
 کھانے کے تحفظات اس بات کا یقین کرنے کا واحد راستہ ہے کہ ہمارے پاس ان تمام خاندانوں کے لئے کافی کھانا دستیاب

 ہے جن کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں۔
 

 اسکول نیوٹریشن ٹیم نے تازہ فصل کاٹنے والی کٹ پیش کی HMC-1 :مقبول ڈیمانڈ کی طرف واپس
 

 آپ نے پوچھا ، ہم انہیں واپس لے آئے! ہر تازہ فصل کی کٹ میں کافی کھانا ہوتا ہے جس میں کم سے کم 10
 ناشتہ کھانا ، 10 لنچ اور 10 کھانے شامل ہوتے ہیں۔ ہماری آسان ڈرائیو اپ کربسائڈ میل سروس کے ذریعے دستیاب

 !!! ہے
 

 ایک تازہ کٹائی والے فیملی کھانے میں کیا ہے
 !جاننے کے لئے یہاں کلک کریں

 !نیچے چپکے چپکے جھانکیں ... نیز بلک گوشت ، اناج ، دودھ اور بہت کچھ
 


