आदरणीय Finneytown प�रवारह�,
United Methodist Church, Northminster Church र Fleming Rd UMC ले ��� िबदा अविधमा अक�
ह�ा खानाह� उपल� गराउँ दै छन्। थप जानकारीका लािग कृपया वेबसाइट www.finneytown.org मा
हेनु�होस्।

बालबािलकाका लािग Finneytown खाना िपक अप
United Methodist Church र Northminster Church �ारा उपल� गराइएको
सोमबार, माच� 23 र िबहीबार, माच� 26
िबहान 11 बजेदे�ख िदउँ सो 1 बजेस�
स्थान: Brent Elementary 8791 Brent Drive
सोमबार 3 िदनका लािग ल� र ब्रेकफा� उपल� गराइनेछ
िबहीबार 4 िदनका लािग ल� र ब्रेकफा� उपल� गराइनेछ
(अक� खाना िपक अप Finneytown Milford Food Service �ारा मंगलबार,
माच� 31 मा िबहान 11 बजेदे�ख िदउँ सो 1 बजेस� Secondary Campus को
�ाफेटे �रयामा �नेछ)
धेरै िदनको खानाका लािग िनद� शनह�
• कृपया

तपाईंका झोलाका सबै व�ुह� जाँ च गनु�होस् र तपाईंले ग्रोसरी �ोरबाट सामानह� िक�ा
जसरी सफा गनु���ो �सरी नै Clorox (��च) वाइ�ले धेरैभ�ा धेरै व�ुह� सफा गनु�होस्।
• �ाद समा�� िमित जाँ च गनु�होस् - हामी सबै िमित सही छन् भनी सुिनि�त गन� हरस�ो प्रयास
ग�ररहेका छौं। हामी मानव हौं र हामीबाट ग�ी �न सक्छन्।
• कृपया पिहले िछ�ै खराब �ने व�ुह� खानुहोस्।
o ितनीह�लाई तीनदे �ख चार िदनस�मा खाएर स�ुपछ� ।
• हामी तपाईंलाई केही �ाक ग�रएका र केही तताउन सिकने व�ुह� िदइरहे का छौं जसलाई
तपाईंले माइक्रोवेभ वा ओभनमा तताउन स�ु�न्छ।
o माइक्रोवेभ गन� - कृपया क�े नर वा झोलाबाट बािहर िझ�ुहोस् र माइक्रोवेभ गन�
सुरि�त �ेटमा राख्नुहोस्।
 माइक्रोवेभ अनुसार इ�ाइएको तापक्रममा तताउनुहोस्।
o ओभनमा तताउन - एउटा कुकीको भाँ डा राख्नुहोस् र 350 िडग्रीमा 5 - 10 िमनेट
पकाउनुहोस्।
• तातो खाना 135 िडग्री वा सोभ�ा मािथ र िचसो खाना 41 िडग्री वा सोभ�ा कम �नुपछ� ।
तपाईंलाई अक� िपक अपस� पु�े गरी झोलाह�मा 3 वा 4 िदन (3 वा 4 वटा ब्रेकफा� र 3 वा 4
वटा ल�) का लािग खानाह� समावेश �नेछ।
मंगलबार, माच� 31 मा हामी 5 िदनका लािग अक� िपक अप (Secondary Campus �ाफेटे �रयाको
पछािड) गन�छौं।

(Nepali)

जमघटमा �ने सं�ालाई कम गन� भवनह� ब� �ँ दास� हामी सा�ािहक िवतरण गन� योजनामा
छौं।
यस ��� िबदा अविधमा हाम्रा प�रवारह�लाई सही अवस्थामा रा� म�त गनु�भएकोमा हाम्रा अ�
प्रशंसनीय चच�ह�लाई ध�वाद।
कृपया अ� स्रोतह�का लािग Finneytown.org को वे बसाइटमा हे न� जारी राख्नुहोस्। स्रोत पृ� िल�
https://docs.google.com/document/d/1kvFL3lwMXFJmJ0oanxjtoZboDdNfVlcumcahJ278Bs/edit हो। यिद तपाईंसँग प्र�ह� भएमा वा हाम्रो म�त
चािहएमा कृपया Terri Noe लाई tnoe@finneytown.org मा स�क� गनु�होस्।

(Nepali)

