BWSD खाना सेवा सूचना

�ूल वष� 2021-2022 को लािग अपडे ट
भाइरसको पुन��ानको कारण िड��� � 2021-2022 �ूल वष�को लािग िसमलेस समर अपरे शन अ�ग� त सं चालन गन�छ।
यसको मतलब यो हो िक आमाबुवाह�ले सु िवधाको लािग यस वष� खाना आवे दनह� पूरा गनु�पन� छै न। प�रवारह�लाई सबै
ख ाना िनःशु� प्रदान ग�रने छ । िव�ाथ�ह�लाई िबहानको खाजा र िदउँ सोको खाना दु वैको लािग प्रित िदन एक खानाको
अनुमित िदइनेछ। खाना से वालाई द्रु त बनाउन र सबै लाई स�ो सु रि�त रा� यस �ूल वष�मा तयार ग�रएको खाना (Grab &
Go Meal) िवक�ह� प्रभावकारी रहनेछन्।
िनः शु� खाना िवतरण:
भौितक �पमा �ूलमा उप�स्थत न�ने िव�ाथ�ह� वा समुदायमा 18 वष� उमेर पुगेको र कम उमेरको कुनै पिन ब�ाले BWSD
मा िबहानको खाजा वा िदउँ सोको खानाको लािग िनःशु� तयार ग�रएको खाना (grab & go meal) प्रा� गन� सक्छ। हाइ
�ूलमा प�रवारह�लाई प्र�ेक बु धबार बे लुका 4:00-6:00 स� िबहानको खाजा तथा िदउँ सोको खाना भएको सा�ािहक
खानाको ब�लह� िवतरण ग�रनेछ। कुनै अड� रको आव�कता छै न। अमबु वाह�ले आफ्नो बालबािलकाको लािग खाना िलएर
जान सक्छन्।
खाना आवेदन:
2021-2022 �ूल वष�को लािग िनःशु�/ कम मू�मा खानाको आवे दनह� सं कलन/प्रशोधन ग�रदै नन् िकनभने �ूल
िड��� �ले ने�ल �ूल ल� प्रोग्रामको स�ा िसमलेस समर अपरे सन अ�ग� त सं चालन गद� छ। यस �ूल वष�को लािग
प�रवारह�लाई िबहानको खाजा तथा िदउँ सोको खाना िनःशु� प्रदान ग�रनेछ।
िबहानको खाजा:
सबै �ूलह�मा प�रवारह�लाई िबहानको खाजा िनःशु� प्रदान ग�रन्छ। क�ा K-6: क�ाकोठामा खाजा काय� क्रमले
िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को होम�म क�ामा एउटा खाजाको झोला प्रदान गन�छ। क�ा 7-12: ब्रे कफा� गो ए� �ाब काट्� स
(Breakfast Grab & Go Carts) मु� हलवे ह�मा �नेछन्। िव�ाथ�ह�ले भवनमा प्रवे श ग�रसकेपिछ खाजाको झोला िलन
सक्छन् र उनीह�लाई आफ्नो खाजा क�ाकोठामा खान अनुमित छ।
िदउँ सोको खाना:
सबै �ूलह�मा प�रवारह�लाई िदउँ सोको खाना िनःशु� प्रदान ग�रन्छ। खानाको समयमा िव�ाथ�ह�को लािग तयार
ग�रएको खाना (Grab & Go Meal) उपल� �नेछ। िव�ाथ�ह�सँ ग मु� खानाको िवक� �नेछ। क�ा K-6 सँ ग प्र�ेक िदन
मु� तीन खानाको िवक�ह� उपल� �नेछन्। क�ा K 7-12 सँ ग प्र�ेक िदन मु� पाँ च खानाको िवक�ह� उपल�
�नेछन्।
अला काट� से�:
िव�ाथ�ह�ले िदउँ सोको खाना खाने समयमा अला काट� खाजा तथा पेय पदाथ�ह� ख�रद गन� स�ेछन्। अला काट� खाजा, पेय
पदाथ�, दू ध, दोश्रो खाना, वा अला काट� खा� िवक�ह� ख�रद गन�को लािग िव�ाथ�सँ ग उनीह�को खा� से वा खातामा
अिनवाय� �ाले� �नुपद� छ। अला काट� सामग्रीह� ख�रद गन� िदन अिघ आमाबु वाह�ले आफ्नो ब�ाको खातामा भु �ानीह�
गन� आव�क �नेछ।
खानाको भु�ानी:
आमाबु वाह�लाई लि�त ख�रदको क��मा एक ह�ा अगािड भु�ानीह� गन� प्रो�ािहत ग�रन्छ।
इ-फ�का साथ अनलाइन भु �ानी गन�:
िड��� � वे बसाइटमा जानुहोस् , आमाबु वाह�को लािग ड�प डाउन मेनु छनौट गनु�होस् र खानाको भ�ानीमा ��क
गनु�होस् ।
*नोट: भु�ानी र वा नगद �ाफेटे �रया/ �ूलह�मा �ीकार ग�रने छै नन्। �ूल िड��� �ले िव�ाथ� तथा

कम�चारीह�को सुर�ाको लािग �ासले स संचालन काय� �यन गरे को छ।

िव�ाथ� खातामा प�ँ च :
क�ा 6-12: िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को अला काट� को लािग भु �ानी गन� आफ्नो खा� से वा खातामा प�ँ च पाउन रिज�रमा
की�ाडमा आफ्नो िपन न�र (िव�ाथ� आइडी न�र) प्रिव� गन� भिननेछ। िव�ाथ�ह�ले आफ्नो िपन न�र िविस� एको ख�मा
सहयोगको लािग आफ्नो प्रब�कलाई स�क� गन� सक्छन्।
दोषी खाता:
कृपया �ूल बोड� नीित 808.1 – खाना खाता (Lunch Accounts) हे नु�होस् ।
मे नु:
हाम्रो वे बसाइट (www.bwschools.net) मा �ूल वष�को अविधमा खानाको मेनुह� िनयिमत �पमा अपडे ट ग�रन्छन्। ड�प
डाउन मेनु आमाबु वा (Parents) छनौट गनु�होस् र खाना/खाजा मेनु (Lunch/Breakfast Menus) मा ��क गनु�होस् ।
िवशेष आहार अनुरोध:
कृपया jweber@bwschools.net मा वा 412-884-6300 x 7441 मा फोन�ारा जोइस वे बर, खा� से वा िनद� शकलाई स�क�
गनु�होस् । BWSD खा� से वा िवभाग वे बसाइटमा िवशेष आहारको ��प तथा िनद� शनह� पो� ग�रन्छन्।

वेबसाइट & ि�टर खाता:

आमाबु वाह�लाई मािथ साझा ग�रएका जानकारीको थप िववरणको लािग र BWSD मा प्रदान ग�रने खाजा तथा खाना काय� क्रम
बारे थप जानकारी तथा समाचारको लािग िड��� � वे बसाइट, (www.bwschools.net –Select Departments > Food
Service), बाट खा� से वा िवभागको गृ ह पृ� हे न� प्रो�ािहत ग�रन्छ। काय� क्रम तथा समाचारको लािग हामीलाई ि�टर
@BWFOODSERVICE मा फलो गनु�होस् ।

संघीय नाग�रक कानुन अिधकार तथा यू .एस. िडपाट� मे� अफ एग्रीकल्चर (USDA) नाग�रक अिधकार िनयम तथा नीितका
अनुसार, USDA काय� क्रमह�मा सहभागी �ने वा संचालन गन� USDA, यसका एजे �ी, काया�लय, तथा कम�चारी, र
संस्थाह�लाई न�, रङ, मूल राि��यता, िलङ, अश�ता, उमेर, वा USDA �ारा आयोिजत वा प्रायोिजत काय�क्रम वा
गितिविधमा पूव� नाग�रक अिधकार गितिविधको लािग प्रितकार वा प्रितशोधको आधारमा िवभेद गन� िनषेध ग�रएको छ।
काय�क्रम जानकारीको लािग वैक��क संचारको मा�मह� (ब्रे ल, ठूलो िप्र�, अिडयो टे प, अमे�रकी सां केितक भाषा,
आिद।) आव�क भएका अश�ता भएका ���ह�ले एजे�ी (�े ट वा स्थानीय) लाई स�क� गनु� पद� छ जहाँ
उनीह�ले सुिवधाह�को लािग आवेदन गरे । बिहरा, सु� किठनाइ वा बोल्नमा अश�ता भएका ���ह�ले (800) 8778339 मा फेडे रल �रले सिभ�सको मा�मले USDA मा स�क� गन� सक्छन्। थप �पमा, काय� क्रम जानकारी अंग्रेजी बाहे क
अ� भाषाह�मा उपल� गराउन सिकन्छ।
िवभेदको काय� क्रम गु नासो दा�खला गन�को लािग http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htm मा अनलाइन र

कुनै पिन USDA काया� लयमा पाइने USDA काय� क्रम िवभे द गु नासो फारम, (AD-3027) पूरा गनु�होस् वा USDA लाई स�ोधन
गरे र पत्र लेख्नुहोस् र फारममा अनुरोध ग�रएका सबै जानकारी पत्रमा प्रदान गनु�होस् । गु नासो फारमको एक प्रित अनुरोध गन�को
लािग (866) 632-9992 मा कल गनु�होस्। तल िदइएको मा�मबाट आफ्नो पूरा भएको फारम वा पत्र पेश गनु�होस् ।

1. मेल: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil
Rights,1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410
2. �ा�: (202) 690-7442; वा
3. इमेल: program.intake@usda.gov.
यो संस्था एक समान अवसर प्रदायक हो।
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अग� 2021
आदरणीय आमाबुवा वा अ�भभावक�ू:
बा��वन �ाइटहल �ू ल िड����को सबै भनार् भएका �वद्याथ�ह� प्र�ेक �ू ल ला�े िदनमा �नःशु� खाजा तथा खाना प्रा� गनर् यो� छन्।
तपा�ले थप कु नै कदम चलाउन आव�क छै न।
यिद तपा�सँ ग प्र�ह� छन् भने कृ पया 412-884-6300 x 7443 मा जे�नफर हो�ीलाई स�कर् गनुर्होस्।
भवदीय,

Joyce Weber
खाना सेवा �नद�शक

सं घीय नाग�रक कानुन अ�धकार तथा यू.एस. िडपाटर्मे� अफ एग्रीकल्चर (USDA) नाग�रक अ�धकार �नयम तथा नी�तका अनुसार, USDA कायर्क्रमह�मा
सहभागी �ने वा सं चालन गन� USDA, यसका एजे�ी, कायार्लय, तथा कमर्चारी, र सं �ाह�लाई न�, रङ, मूल रा��य� ता, �लङ, अश�ता, उमेर, वा USDA
द्वारा आयो�जत वा प्रायो�जत कायर्क्रम वा ग�त�व�धमा पूवर् नाग�रक अ�धकार ग�त�व�धको ला�ग प्र�तकार वा प्र�तशोधको आधारमा �वभेद गनर् �नषेध ग�रएको छ।
कायर्क्रम जानकारीको ला�ग वैक��क सं चारको मा�मह� (ब्रेल, ठू लो �प्र�, अिडयो टेप, अमे�रक� सांके�तक भाषा, आिद।) आव�क भएका अश�ता भएका
���ह�ले एजे�ी (�ेट वा �ानीय) लाई स�कर् गनुर् पदर्छ जहाँ उनीह�ले सु�वधाह�को ला�ग आवेदन गरे। बिहरा, सु� किठनाइ वा बोल्नमा अश�ता
भएका ���ह�ले (800) 877-8339 मा फे डेरल �रले स�भसको मा�मले USDA मा स�कर् गनर् सक्छन्। थप �पमा, कायर्क्रम जानकारी अंग्रज
े ी बाहेक
अ� भाषाह�मा उपल� गराउन सिक�छ।
�वभेदको कायर्क्रम गुनासो फाइल गनर्को ला�ग http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htm मा अनलाइन र कु नै प�न
USDA कायार्लयमा पाइने USDA कायर्क्रम �वभेद गुनासो फारम, (AD-3027) पूरा गनुर्होस् वा USDA लाई स�ोधन गरेर पत्र ले�ुहोस् र फारममा
अनुरोध ग�रएका सबै जानकारी पत्रमा प्रदान गनुर्होस्। गुनासो फारमको एक प्र�त अनुरोध गनर्को ला�ग (866) 632-9992 मा कल गनुर्होस्। तल िदइएको
मा�मबाट आफ्नो पूरा भएको फारम वा पत्र पेश गनुर्होस्।

1. मेल: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil
Rights,1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410
2. �ा�: (202) 690-7442; वा
3. इमेल: program.intake@usda.gov.
यो सं �ा एक समान अवसर प्रदायक हो।

