
  

اسکول نیوٹریشن  HMC-1اچھی نشوونما زیادہ سے زیادہ ترقی ، ترقی ، اور سیکھنے کے لئے ضروری ہے! 

ڈیپارٹمنٹ ہمارے طلبا کو صحت مند اسکول کا کھانا پیش کرنے کے لئے وقف ہے ، یہاں تک کہ جب ہمارے طلباء گھر 

آرڈر کی بہتر خصوصیات کو فراہم کرنے کے پر محفوظ طریقے سے سیکھ رہے ہوں۔ ہماری ٹیم آن الئن کھانے کے 

دیکھیں! اگلے ہفتے کے لئے ، یہاں اسکول  Watchلئے تندہی سے کام کر رہی ہے۔ مزید معلومات جلد آنے والے کے ل 

 کے کھانے کے لئے کیا توقع کرنا ہے۔ 

 کھانے کی تقسیم کی تفصیالت:

ٹوں پر کربسائڈ پک اپ کے لئے دستیاب ہوں اسکول کے کھانے برک اکیڈمی کے عالوہ ، تمام سائ : مقامات •

 گے۔

o  نوٹ: سانتا فی ایلیمینٹری میں دونوں اسمتھ ہیل مڈل اسکول اور ملینیم کے لئے انتخاب کریں جو سانٹا

 فے کی طرف ہے۔

 منگل اور جمعرات  دن: •

 بجے 7:00بجے تا شام  4:00شام  اور  بجے 1:00بجے تا  10:00صبح  وقت: •

محفوظ طریقے سے کھانا فراہم کرنے کے لئے کوئی سخت  safelyے کنبے کے ل ہم اپن سالمتی کا عمل: •

رابطہ نہ کریں۔ کھانے کی تھیلیوں کو صاف ستھرا ، ڈس انفیکٹڈ کارٹ پر لگایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی گاڑی میں  

 اٹھاسکیں اور پیدل چل سکیں۔ تمام کارٹس ہر استعمال کے بعد ڈس انفیکشن ہوجاتے ہیں۔

 کھانا لینے کے ل؟ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ meاپنے طالب علموں کے ل مجھے 

بجے تک کھانا لینے کا  7بجے تا شام  4بجے یا شام  1بجے سے شام  10اپنے بچے کے گھر اسکول میں صبح  •

 ارادہ کریں۔

o  اگر آپ دوسرے سائٹس پر اندراج شدہ متعدد بچوں کے لpick رائے  کھانا اٹھانا چاہتے ہیں تو ، ب

پر رابطہ کریں ، تاکہ ہمیں اس بات کا  8212-316-816مہربانی غذائیت کی خدمات کے دفتر سے 

یقین کرنے میں مدد کریں کہ آپ جس سائٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں اس پر آپ کے اہل خانہ کے لئے 

 ہمارے پاس کافی کھانا ہوگا۔ 

ں کہ یہ آپ کے اندراج کے فارم کے ساتھ ساتھ آپ  اپنے طلباء کا پہال اور آخری نام رکھنے کا ارادہ کریں کیو •

پر ظاہر ہوتا ہے۔ موسیس آئی ڈی # پیرنٹ پورٹ میں آج کے ٹیب  # MOSIS IDکے طالب علم )زبانیں( کا 

)تصویر کی مثال کے ساتھ منسلک( کے نیچے یا آپ کے طالب علم کے رکن یا میک بک پر پایا جاسکتا ہے۔  

 غذ کے ٹکڑے یا اپنے فون پر دستیاب ہوں۔برائے کرم یہ معلومات کسی کا

 کیا مجھے کھانا لینے کے لئے اپنے طالب علم )زبانیں( النا ہوں گے؟

بچوں کو النے کی ضرورت نہیں ہے۔  childrenنہیں ، والدین / سرپرستوں کو اسکول میں کھانا لینے کے ل  •

کی ضرورت ہوگی ، چاہے آپ کا بچہ  آپ کو طلبہ کے اندراج کی توثیق کرنے youتاہم ، کھانا لینے کے ل 

 موجود ہو۔ 

 اسکول کے کھانے کی طرح دکھائے گا؟ 

 ہر کھانے والے بیگ میں ایک پورا ناشتہ ، دوپہر کے کھانے ، اور رات کا کھانا ہوتا ہے۔  •

بچے کے  ہر  منگل کے روز ، والدین / سرپرست ہِک مین مل سی ون اسکول ڈسٹرکٹ میں داخلہ لینے والے •

ڈبلیو او میل بیگ اٹھا سکتے ہیں۔ والدین / سرپرست جمعرات کو ہر اندراج شدہ طالب علم کے لئے تین لئے ٹی 

 کھانے کے بیگ اٹھا سکتے ہیں۔ تازہ ½ گیلن آف دودھ بھی دستیاب ہوگا۔



 2نوٹ: کھانے میں کچھ ٹھنڈے اشیا شامل ہوں گے جن کو فوری طور پر کھایا جائے یا اسے اٹھایا جانے کے  •

 ے کے اندر فرج میں رکھا جائے گا ، اسی طرح شیلف مستحکم اشیاء بھی ہوں گی۔گھنٹ

o   اگر مناسب ریفریجریشن کی تشویش ہے تو ، متبادل انتظامات کرنے کے لئے برائے مہربانی تغذیہ

 ۔ 8212-316-816خدمات کے دفتر سے رابطہ کریں ، 

، سارا اناج ، دبلی پتلی گوشت یا گوشت کے   کھانے میں مختلف قسم کے تازہ اور ڈبے والے پھل اور سبزیاں •

 متبادل )جیسے پنیر ، نٹ بٹر ، یا انڈے( ، نیز کم چربی یا چربی سے پاک دودھ ہوتا ہے۔ 

-316-816اگر آپ کو اسکول کھانے کی تقسیم کے عمل کے بارے میں کوئی سواالت یا خدشات ہیں تو برائے مہربانی 

 پر ای میل کریں۔ grennans@hickmanmills.orgابطہ کریں یا پر مرکزی غذائیت کی خدمات سے ر  8212

 


