वेस्टरगिल गसटी स्कूल्स
खरीद तथा लोगजस्टस्टक्स गविाि
Kari Dennis, म्यानेजर
खाद्य सेवा तथा खरीद
Lonnie Robinson, सेक्रेटरी
614/797-5993 कार्ाणलर्; 614/797-5951 फ्याक्स
www.wcsoh.org

हराएको/गबगसणएको स्कूल ब्रे कफास्ट/लन्चको पैसा
वेस्टरभिल भिटी स्कुलिले यो कुरा बुझेको छ भक भवद्यार्थीले कभिलेकािीीँ पैिा ल्याउन िुल्न िक्छन् वा िराउन िक्छन् तर्था/वा भवद्यार्थीको व्यक्तिगत ब्रेकफास्ट/लन्च
एकाउन्टमा रकम शून्य िएको अवस्र्थाको िामना गनुुपने हुनिक्छ । खरीद तर्था लोभिक्तस्टक्स कायाुलय भवद्यार्थीिरूलाई भवद्यालयमा पौभिक ब्रेकफास्ट तर्था /वा लन्च खान
अविर प्रदान गररन्छ िनेर िुभनभित गनुको लाभग िमभपुत छ - भकनभक स्वस्र्थ आिार तर्था शैभिक िफलताको बीचमा पारस्पररक िम्बन्ध रिेको छ । यि बािेक, खाद्य िेवा
आभर्थुक दृभिले भिम्मेवार तरीकामा आफ्नो कायु गनु िारी राख्नेछ । WCS खाद्य िेवा (WCS Food Service) का कायुिरू िञ्चालनको लाभग आभर्थुक व्यवस्र्था स्वयं गछु । र्स
गदशागनदे शनमा थप जानकारीका लागि कृपर्ा Food Service Department (खाद्य सेवा गविाि) अन्तिणत गिस्टस्टि क वेबसाइटमा रास्टखएको Administrative
Guidelines (प्रशासगनक गदशागनदे शन) हेननणहोस् ।

अनलाइन िे गबट/क्रेगिट कािण िनक्तानी प्रर्ाली
SPS EZPay िुरभित तर्था ििि वेबिाइट एप्लीकेशन िो ििबाट भवद्यार्थीको आमाबुबाले कुनै पभन भििा वा मास्टरकार्ु (र्े भबट भििा
तर्था मास्टरकार्ु िभित) प्रयोग गरे र इन्टरनेटबाट आफ्नो बच्चाको िोिन खातामा रकम र्थप्न, भवद्यालय, किा तर्था भियाकलापिरूमा
लागेका शुल्किरू र भप्र-स्कुल तर्था पूरा-भदन भकन्डरगाटे नको भशिण शुल्किरू िुिानी गनु िक्छन् । कृपर्ा र्ो कनरा ध्यानमा

राख्ननहोस् गक खाद्य सेवाले हाम्रो कार्ाणलर् वा गवद्यालर्हरूमा क्रेगिट कािण बाट िनक्तानीहरू गलन सक्दै न; र्ो सेवा इन्टरनेटमा
मात्र उपलब्ध छ । EZPay को प्रर्ोि ऐस्टिक हो; हामी शनल्कहरूको िनक्तानी वा िोजन एकाउन्टहरूमा रकम गिपोगजट िनणको लागि निद वा चेक माफणत िररने
िनक्तानी स्वीकार िनण जारी राख्नेछ ौं ।
िबै अनलाइन टर ान्िेक्सनिरूमा टर ान्िेक्सन शुल्क लगाइनेछ । यो शुल्क वर्षैभपच्छे फरक-फरक हुनिक्छ । तपाईौंले “एउटै ” टि ान्जेक्सनमा धेरै गवद्याथी एकाउन्टहरूमा
रकम गिपोगजट िनण र शनल्कहरूको िनक्तानी िनण सक्ननहुन्छ । EZPay वेबसाइट प्रर्ोिको बारे मा थप गवस्तृत गनदे शनहरू गिस्टस्टि क वेबसाइटमा खाद्य सेवा गविाि
(Food Services Department) को जानकारी खण्डमा प्राप्त िनण सगकन्छ वा तपाईौं www.spsezpay.com/westerville िेनु िक्नुहुन्छ ।
यदी तपाईं िाल EZPay प्रयोगकताु हुनुहुन्छ िने कृपया ध्यान भदनुिोि् भक र्थप मोबाइल उपकरण प्रयोगकताुिरूलाई पभन िमावेश गनु EZPay केिी पररवतुनिरू गदै छ ।

तपाईंको िालको लग-इन क्तिन यस्तो दे क्तखन्छ ।

तपाईंको नयाीँ लग-इन क्तिन यस्तो दे क्तखन्छ...

बार्ोम्यागटि क गफौंिर स्क्यागनङ: खाद्य िेवाले बायोम्यभटर क भफंगर स्याभनङ िफ्टवेयर लागू गरे छ ििबाट िामीलाई आशा छ भक भवद्यार्थी ID को िालिािीलाई िटाउनुका
िार्थिार्थै भछटो िेवा भदने गभतलाई बढाउनेछ । भबदाबाट फकुदै गरे का भवद्यार्थीिरूले भवद्यालयमा फभकुएपभछ वा भवद्यालय लागेको शुरूका िप्तािरूमा आफ्नो एकाउन्टिरू
बनाउन िक्नेछन् ।
खाद्य एलजीहरू: के तपाईंको बच्चालाई कुनै पभन खाने कुराको एलिी छ ? कृपया भर्क्तस्टरक वेबिाइटमा गएर खाद्य िेवा भविागको भलंकिरूमा िानुिोि् ििाीँ तपाईंले
मित्वपूणु िानकारी प्राप्त गनुुहुनेछ िुन याफटे ररयामा खानेकुराको भवकल्पको व्यावास्र्था गनुको भनक्ति आवश्यक हुन्छ ।
छन ट-पत्र: तपाईंको लन्चको क्तस्र्थभत िुरभित र िबै भवद्यालय अभिकारीिरूद्वारा मान्यता प्राप्त छ िनेर िुभनभित गनु पावर स्कूलबाट पहुीँच राख्न िभकने र भवद्यालयलाई बुझाउन
पने फारमिरू मध्ये एउटा रिेको अनलाइन छु ट-पत्रमा आवश्यक िानकारी िररएको छ िनेर भनभित गनुुिोि् । िबै भवद्यार्थीिरूले यो पावर स्कूल फारम िनुुपछु । छु टपत्रको िार्ु -कपी फुर् िभवुि (खाद्य िेवा) को वेबिाइटबाट प्राप्त गनु िभकन्छ ।

खाद्य सेवाबाट थप महत्वपूर्ण जानकारीको लागि अको पगि हेननणहोस् !

तपाईल
ौं े अगहले नै आवेदन गदन सक्ननहुन्छ !
िीििाि तथा गिलो हुनबाट बच्ननहोस् !
वेस्टरभिल भिटी स्कुलि आफ्नो तेस्रो वर्षुमा छ ििाीँ पररवारिरूले आफ्नो बच्चािरूले भन:शुल्क वा मूल्य घटाइएको िोिन प्राप्त गनुको लाभग अनलाइन आवेदन भदन िक्छन्
। तपाईंको आवेदनलाई िुरभित वेबिाइटबाट भििै वेस्टरभिल भिटी स्कुलिमा पठाइनेछ । तपाईंको व्यक्तिगत िानकारी गोपनीय तर्था िुरभित राक्तखन्छ ।
www.LunchApplication.com लाई तपाईंलाई यि प्रभिया माफुत अगाभर् बढ् न ठ्याक्कै के-के िानकारी चाभिन्छ र्थािा िोि् िनी यिरी भर्िाइन गररएको छ । तपाईंको
आवेदन प्राप्त िइिकेपिात भर्क्तस्टरक कायाुलयले तपाईंको योग्यताको भनिाुरण गनेछ र नभतिािरूका िार्थ तपाईंलाई पत्र पठाउनेछ । www.LunchApplication.com
भन:शुल्क वा मूल्य घटाइएको िोिन प्राप्त गने िरल, िुरभित तर्था ििि तररका िो । कृपर्ा र्ो कनरा ध्यानमा राख्ननहोस् गक र्गद तपाईौंले खाद्य सेवाबाट गसधैं

प्रमार्ीकरर्को सम्बन्धन प्राप्त िननणिएमा तपाईौंले आवेदन बनझाउनन पदै न गकनगक तपाईौंलाई पगहला नै स्वीकृत िररएको छ । र्ी सूचनाहरू जनलाई 16 तथा जनलाई
23को बीचमा र्नएस मेल (अमेररकी हुलाक) माफणत घर-घरमा जान शनरू हुनेछन् ।

आवेदन िनण: www.LunchApplication.com मा िानुिोि् र APPLY NOW मा स्टिक िननणहोस् र त्यसपगछ सबै गनदे शनहरूको पालना िननणहोस् । तपाईौंसँि
आवेदनमा हरे क बच्चाको लागि 6-अङ्कको गवद्याथी ID नम्बर हुननपछण । कागिी आवेदनपत्रिरू तपाईंको बच्चाको भवद्यालय, 125 E. Walnut Street (Transportation
& Logistics Building) मा अवक्तस्र्थत Food Service (फुर् िभवुि) को कायाुलय, फुर् िभवुिको वेबिाइट वा 300 Polaris Parkway, Suite 3200 मा अवक्तस्र्थत
Westerville Enrollment Center (वेस्टरभिल िनाु केन्द्र) मा पभन उपलब्ध छन् । तपाईंले आवेदनपत्रलाई भर्क्तस्टरक्टको वेबिाइटबाट पभन प्राप्त गनु िक्नुहुन्छ ।

िोजन मू ल्य-गनधाण रर्:
इभलमेन्टरी:

घोर्षणा हुन बाीँकी लन्च

$

मूल्य घटाइएको िोिन: $0.40/लन्च

भमर्ल/िाई:

घोर्षणा हुन बाीँकी लन्च

$3.00

मूल्य घटाइएको िोिन: $0.40/लन्च

आफ्नो गदनको शनरूवात सही तररकामा स्कूल ब्रेकफास्टका िार्थ िुरू
गनुुिोि् !
स्कूल ब्रेकफास्टले तपाईंलाई थप उिाु भदन्छ, तपाईंको शरीरलाई स्वस्र्थ राख्छ र तपाईंलाई आफ्नो शैभिक स्तर

िु िार गनु मद्दत गछु ! वे स्टरभिल भिटी स्कूल्सले दै भनक रूपमा ब्रे कफास्ट उपलब्ध गराउीँ छ ।

ब्रे कफास्टको समर्हरू गनम्न रहे का छन्:
इभलमेन्टरी* – भबिान 8:45- 9:05 - $1.25**
भमर्ल – भबिान 7:35 - 8:00 - $1.50**
िाई – भबिान 7:00 - 7:25 - $1.50**
National School Breakfast and Lunch Program (रागरिर् ब्रेकफास्ट तथा लन्च कार्णक्रम) को प्रार्ोजकको रूपमा वेस्टरगिल गसटी स्कूल्सले र्ो कार्णक्रम
सञ्चालन िदाण USDA गनर्महरू पालना िननणपछण । USDA समान अवसर प्रदार्क तथा रोजिार सौंस्क्था हो ।
खाद्य सेवाबाट थप महत्वपूर्ण जानकारीको लागि अको पगि हेननणहोस् !

* इगलमे न्टिीको

समर्हरू एक गवद्यालर्बाट अको गवद्यालर्मा 5 गमनेटसम्मको फरक हुनसक्छ । कृपर्ा ठीक समर्को लागि आफ्नो बच्चाको गवद्यालर्मा बनझ्ननहोस् ।

** National School Lunch Program (रागरिर् गवद्यालर् लन्च कार्ण क्रम) को USDA र्ोग्यता गदशागनदे शन अन्तिणत र्ोग्य हुने गवद्याथीहरूको लागि कननै शनल्क लाग्दै न ।

खाद्य सेवाबाट थप महत्वपूर्ण जानकारीको लागि अको पगि हेननणहोस् !

