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हराएकोहराएको/िब�सएको �कूल �ेकफा�टिब�सएको �कूल �ेकफा�ट/ल�चको पैसाल�चको पैसा

वे�टरिभल िसटी �कुलसले यो कुरा बुझेको छ �क िव�ाथ�ले किहलेकाहीँ पैसा �याउन भु�न स�छन् वा हराउन स�छन् तथा/वा िव�ाथ�को �ि�गत �ेकफा�ट/ल�च एकाउ�टमा 

रकम शू�य भएको अव�थाको सामना गनु�पन� �नस�छ । खरीद तथा लोिजि�ट�स काया�लय िव�ाथ�ह�लाई िव�ालयमा पौि�क �ेकफा�ट तथा /वा ल�च खान अवसर �दान ग�र�छ 

भनेर सुिनि�त गन�को लािग सम�पत छ - �कन�क �व�थ आहार तथा शैि�क सफलताको बीचमा पार�प�रक स�ब�ध रहेको छ । यस बाहेक, खा� सेवा आ�थक दृि�ले िज�मेवार 

तरीकामा आ�नो काय� गन� जारी रा�ेछ । WCS खा� सेवा (WCS Food Service) का काय�ह� स�ालनको लािग आ�थक �व�था �वयं गछ� । यस �दशािनद�शनमा थप जानकारीका यस �दशािनद�शनमा थप जानकारीका 

लािग कृपया लािग कृपया Food Service Department (खा� सेवा िवभाग) अ�तग�त िडि��क वेबसाइटमा रािखएको खा� सेवा िवभाग) अ�तग�त िडि��क वेबसाइटमा रािखएको Administrative Guidelines (�शासिनक �दशािनद�शन) हेनु�होस् ।  �शासिनक �दशािनद�शन) हेनु�होस् ।  

अनलाइन डेिबटअनलाइन डेिबट/�ेिडट काड� भु�ानी �णाली�ेिडट काड� भु�ानी �णाली

SPS EZPay सुरि�त तथा सहज वेबसाइट ए�लीकेशन हो जसबाट िव�ाथ�को आमाबुबाले कुनै पिन िभसा वा मा�टरकाड� (डेिबट िभसा तथा 

मा�टरकाड� सिहत) �योग गरेर इ�टरनेटबाट आ�नो ब�ाको भोजन खातामा रकम थ�, िव�ालय, क�ा तथा ��याकलापह�मा लागेका 

शु�कह� र ि�-�कुल तथा पूरा-�दन �क�डरगाट�नको िश�ण शु�कह� भु�ानी गन� स�छन् । कृपया यो कुरा �यानमा रा�ुहोस् �क खा� सेवाले कृपया यो कुरा �यानमा रा�ुहोस् �क खा� सेवाले 

हा�ो काया�लय वा िव�ालयह�मा �ेिडट काड�बाट भु�ानीह� िलन स�दैनहा�ो काया�लय वा िव�ालयह�मा �ेिडट काड�बाट भु�ानीह� िलन स�दैन; ; यो सेवा इ�टरनेटमा मा� उपल�ध छ ।यो सेवा इ�टरनेटमा मा� उपल�ध छ । EZPay को �योग को �योग 

ऐि�छक होऐि�छक हो; ; हामी शु�कह�को भु�ानी वा भोजन एकाउ�टह�मा रकम िडपोिजट गन�को लािग नगद वा चेक माफ�त ग�रने भु�ानी �वीकार हामी शु�कह�को भु�ानी वा भोजन एकाउ�टह�मा रकम िडपोिजट गन�को लािग नगद वा चेक माफ�त ग�रने भु�ानी �वीकार 

गन� जारी रा�ेछ� । गन� जारी रा�ेछ� । EZPay प�ँच अग�त प�ँच अग�त 11 को ह�ाबाट उपल�ध �नेछ को ह�ाबाट उपल�ध �नेछ ।   ।  

सबै अनलाइन �ा�जे�सनह�मा  $2.75 �ा�जे�सन शु�क लगाइनेछ । तपा�ले तपा�ले “एउटैएउटै” �ा�जे�सनमा धेरै िव�ाथ� एकाउ�टह�मा रकम िडपोिजट गन� र शु�कह�को भु�ानी गन� �ा�जे�सनमा धेरै िव�ाथ� एकाउ�टह�मा रकम िडपोिजट गन� र शु�कह�को भु�ानी गन� 

स�ु��छ ।  स�ु��छ ।  EZPay वेबसाइट �योगको बारेमा थप िव�तृत िनद�शनह� िडि��क वेबसाइटमा खा� सेवा िवभाग वेबसाइट �योगको बारेमा थप िव�तृत िनद�शनह� िडि��क वेबसाइटमा खा� सेवा िवभाग (Food Services Department) को जानकारी ख�डमा �ा� गन� को जानकारी ख�डमा �ा� गन� 

स�क�छ वा तपा� स�क�छ वा तपा� www.spsezpay.com/westerville हेन� स�ु��छ ।

यदी तपा� हाल EZPay �योगकता� �नु��छ भने कृपया �यान �दनुहोस् �क थप मोबाइल उपकरण �योगकता�ह�लाई पिन समावेश गन� EZPay केही प�रवत�नह� गद� छ ।  

तपा�को हालको लग-इन ि��न य�तो देिख�छ । तपा�को नयाँ लग-इन ि��न य�तो देिख�छ... 

बायो�या��क �फगर ��यािनङबायो�या��क �फगर ��यािनङ:  खा� सेवाले बायो�य��क �फगर ��यािनङ स�टवेयर लागू गरेछ जसबाट हामीलाई आशा छ �क  िव�ाथ� ID को जालसाजीलाई हटाउनुका साथसाथै 

िछटो सेवा �दने गितलाई बढाउनेछ । िबदाबाट फक�दै गरेका िव�ाथ�ह�ले िव�ालयमा फ�कएपिछ वा िव�ालय लागेको शु�का ह�ाह�मा आ�नो एकाउ�टह� बनाउन स�ेछन् ।  

खा� एलज�ह�खा� एलज�ह�:   के तपा�को ब�ालाई कुनै पिन खाने कुराको एलज� छ ? कृपया िडि��क वेबसाइटमा गएर खा� सेवा िवभागको �लकह�मा जानुहोस् जहाँ तपा�ले मह�वपूण� 

जानकारी �ा� गनु��नेछ जुन �याफटे�रयामा खानेकुराको िवक�पको �ावा�था गन�को िनि�त आव�यक ��छ ।  

छुटछुट-प�प�: तपा�को ल�चको ि�थित सुरि�त र सबै िव�ालय अिधकारीह��ारा मा�यता �ा� छ भनेर सुिनि�त गन� पावर �कूलमा प�ँच रा� स�कने र िव�ालयलाई बुझाउन पन� 

फारमह� म�ये एउटा रहेको अनलाइन छुट-प�मा आव�यक जानकारी भ�रएको छ भनेर िनि�त गनु�होस् । सबै िव�ाथ�ह�ले यो पावर �कूल फारम भनु�पछ� । छुट-प�को हाड�-कपी 

फुड स�वस (खा� सेवा) को वेबसाइटबाट �ा� गन� स�क�छ ।

तपा�ले अिहले नै आवेदन �दन स�ु��छ !  तपा�ले अिहले नै आवेदन �दन स�ु��छ !  

भीडभाड तथा �ढलो �नबाट ब�नुहोस् भीडभाड तथा �ढलो �नबाट ब�नुहोस् !



खा� सेवाबाट थप मह�वपूण� जानकारीको लािग अक� प�� हेनु�होस् खा� सेवाबाट थप मह�वपूण� जानकारीको लािग अक� प�� हेनु�होस् !!

वे�टरिभल िसटी �कुलस आ�नो ते�ो वष�मा छ जहाँ प�रवारह�ले आ�नो ब�ाह�ले िन:शु�क वा मू�य घटाइएको भोजन �ा� गन�को लािग अनलाइन आवेदन �दन स�छन् । तपा�को 

आवेदनलाई सुरि�त वेबसाइटबाट िसधै वे�टरिभल िसटी �कुलसमा पठाइनेछ । तपा�को �ि�गत जानकारी गोपनीय तथा सुरि�त रािख�छ  www.LunchApplication.com 

लाई तपा�लाई यस ���या माफ�त अगािड ब�न �ा�ै के-के जानकारी चािह�छ थाहा होस् भनी यसरी िडजाइन ग�रएको छ । तपा�को आवेदन �ा� भइसकेप�ात िडि��क 

काया�लयले तपा�को यो�यताको िनधा�रण गन�छ र नितजाह�का साथ तपा�लाई प� पठाउनेछ ।  www.LunchApplication.com िन:शु�क वा मू�य घटाइएको भोजन �ा� गन� 

सरल, सुरि�त तथा सहज त�रका हो । कृपया यो कुरा �यानमा रा�ुहोस् �क य�द तपा�ले खा� सेवाबाट िसध� �माणीकरणको स�ब�धकृपया यो कुरा �यानमा रा�ुहोस् �क य�द तपा�ले खा� सेवाबाट िसध� �माणीकरणको स�ब�धमा प�मा प�  �ा� गनु�भएमा तपा�ले आवेदन बुझाउनु �ा� गनु�भएमा तपा�ले आवेदन बुझाउनु 

पद�न �कन�क तपा�लपद�न �कन�क तपा�ल◌ाई पिहला नै �वीकृत ग�रएको छ । ◌ाई पिहला नै �वीकृत ग�रएको छ । यी सूचनाह� जुलाई यी सूचनाह� जुलाई 2323  तथा जुलाई तथा जुलाई 2277  को बीचमा युएस मेल को बीचमा युएस मेल ((अमे�रक� �लाकअमे�रक� �लाक) ) माफ�त घरमाफ�त घर--घरमा जान शु� �नेछघरमा जान शु� �नेछन्न् । ।

आवेदन गन�आवेदन गन�:  www.LunchApplication.com मा जानुहोस् र APPLY NOW मा ि�लक गनु�होस् र �यसपिछ सबै िनद�शनह�को पालना गनु�होस् मा ि�लक गनु�होस् र �यसपिछ सबै िनद�शनह�को पालना गनु�होस्  तपा�सँग तपा�सँग 

आवेदनमा हरेक ब�ाको लािग आवेदनमा हरेक ब�ाको लािग 6-6-अ�कको िव�ाथ� अ�कको िव�ाथ�   ID न�बर �नुपछ� ।न�बर �नुपछ� ।  कागजी आवेदनप�ह� तपा�को ब�ाको िव�ालय, 125 E. Walnut Street (Transportation & 
Logistics Building) मा अवि�थत Food Service (फुड स�वस) को काया�लय, फुड स�वसको वेबसाइट वा 300 Polaris Parkway, Suite 3200 मा अवि�थत Westerville 
Enrollment Center (वे�टरिभल भना� के��) मा पिन उपल�ध छन् । तपा�ले आवेदनप�लाई िडि���टको वेबसाइटबाट पिन �ा� गन� स�ु��छ ।   

भोजन मू�यभोजन मू�य-िनधा�रणिनधा�रण: 
इिलमे��ी:        $2.75 ल�च $1.25 �ेकफा�ट मू�य घटाइएको भोजन: $0.40/ल�च 

िमडल/हाई:      $3.00 ल�च $1.50 �ेकफा�ट मू�य घटाइएको भोजन: $0.40/ल�च 

आ�नो �दनको शु�वात आ�नो �दनको शु�वात सही त�रकामा सही त�रकामा �कूल �ेकफा�ट�कूल �ेकफा�टका साथ सु� गनु�होस्!
�कूल �ेकफा�टले तपा�लाई थपथप उजा� �द�छ, तपा�को शरीरलाई �व�थ रा�छ र तपा�लाई आ�नो शैि�क �तर

सुधार गन� म�त गछ� !  वे�टरिभल िसटी �कू�सले दैिनक �पमा �ेकफा�ट उपल�ध गराउँछ । 

�ेकफा�टको समयह� िन� रहेका छन्�ेकफा�टको समयह� िन� रहेका छन:्
इिलमे��ी* – िबहान 8:45- 9:05 - $1.25** 

िमडल – िबहान 7:35 - 8:00 - $1.50**
हाई – िबहान 7:00 - 7:25 - $1.50**

National School Breakfast and Lunch Program (राि�य �ेकफा�ट तथा ल�च काय��म)राि�य �ेकफा�ट तथा ल�च काय��म)  को �ायोजकको �पमा वे�टरिभल िसटी �कू�सले यो काय��म स�ालन गदा� को �ायोजकको �पमा वे�टरिभल िसटी �कू�सले यो काय��म स�ालन गदा� 

USDA िनयमह� पालना गनु�पछ� । िनयमह� पालना गनु�पछ� । USDA समान अवसर �दायक तथा रोजगार सं�था हो समान अवसर �दायक तथा रोजगार सं�था हो   

**इिलमे��ीको समयह� एक िव�ालयबाट अक� िव�ालयमा इिलमे��ीको समयह� एक िव�ालयबाट अक� िव�ालयमा 5 5 िमनेटस�मको फरक �नस�छ । कृपया ठीक समयको लािग आ�नो ब�ाको िव�ालयमा बु�नुहोस् ।  िमनेटस�मको फरक �नस�छ । कृपया ठीक समयको लािग आ�नो ब�ाको िव�ालयमा बु�नुहोस् ।  

**** National School Lunch Program (राि�य िव�ालय ल�च काय��म)राि�य िव�ालय ल�च काय��म)  को को USDA यो�यता �दशािनद�शन अ�तग�त यो�य �ने िव�ाथ�ह�को लािग कुनै शु�क ला�दैन ।यो�यता �दशािनद�शन अ�तग�त यो�य �ने िव�ाथ�ह�को लािग कुनै शु�क ला�दैन ।

This institution is an equal opportunity provider.


