विद्यालय र समुदाय पोषण
सेिाहरू
समर क्रबसाईड खानाहरुको लावग ननदे शनहरु
हामी आशा गदद छौं तपाईंहरु विद्यालयको भोजनको मजा ललनुरृन्छ! सिदश्रेष्ठ सेिा र उच्च गुणस्तर को भोजन प्रदान गनद, कृपया सुरक्षा, भण्डारण र
तपाईंको भोजनको तयारीका बारेमा ननम्न जानकारी पढ् न केही समय ललनुहोस्। हामी तपाईंलाई यो पनन विश्वस्त गराउन चाहन्छौं नक हामी सबै
उचचत भोजन कोड र सुरक्षा अभ्यासहरूको अनुसरण गदद छौं।
JCPS ले सुरक्षा अगाडड राख्दै छ! हामी:







सम्पर्क-रडहत पिर्-अि प्रदान गदैछौँ

हामी यसमा सँगै छौं …केिल 6 वफट अलग!

अनुहार आवरण लगाउँ दैछौं
सामाजजर् दू रीर्ो अभ्यास गदैछौं
सतहहरू बारम्बार र्ीटाणुरडहत बनाउँ दैछौं
दैननर् स्वास्थ्य जाँच िूरा गदैछौं

र्ृिया JCPS भोजन सेवा स्टाफ लाई ननम्न द्वारा मद्दत गनुकहोस्ः




खाना ललिँ दा अनुहार आवरण/मास्क लगाएर
यनद तिाईंलाई ज्वरो आएर्ो छ वा पबरामी महसुस गदै रृनुरृन्छ भने घरमै बसेर

------------------------------------------------------------ महत्त्वपूणद --------------------------------------------------------एलजीहरु भएर्ा जो र्ोहीले िनन, र्ृिया उिभोग गनुक अघघ सबै लेबलहरू िढ् नुहोस्!
यनद लेबल छै न भने, तिाईंहरुले एलजी सम्बन्धित जानर्ारी www.jcps.nutrislice.com मा फेला िानक सक्नुरृन्छ वा पवशेष आहार सम्बिी प्रश्नहरु वा
अनुरोधहरु nutritionspecialdiets@jefferson.kyschools.us मा इमेल गनक सक्नुरृन्छ।
विजको आिश्यकता पने सबै भोजनहरु लाई 41°F िा तलको तापक्रममा राखखनु आिश्यक पददछ। चीजहरू प्राप्त भएको 2 घण्टा भभत्र विजमा राख्नुहोस्। विजमा
िस्तुहरूलाई 5 ददन भन्दा बनढ भण्डारण नगनुदहोस् िा प्याकेजमा छावपएको भमवत सम्म भण्डारण गनुदहोस्। शेल्फ-स्थिर िस्तुहरू 70°F िा तलको तापक्रममा भण्डारण
गनुदपददछ। **केही अपिादहरूूः दालचचनी िन यदद विजमा राखखदैन भने 3 ददन भभत्रमा खपत गनुद पददछ; PB&J एकपटक कोठाको तापक्रममा गलेपछी, सोनह ददन खानु
पददछ। िाफेललाई गलाएर पस्किनुहोस र यसलाई 21 ददन भभत्रमा उपयोग गनुदहोस्।
ददउसोको खानाका
पररकारहरु तातो गनदको
लावग (जस्तै: कनदडग,

सबै ताजा दू ध र जुसहरु - पिजमा राख्नु आवश्यर् छ।

सबै अनाजहरु, क्र्याकरहरू, चचप्सहरु, कुकीजहरू, - शेल्फ-

प्यार्ेटमा अवस्थित “सवोत्तम म्याद” पमपत पभत्र उिभोग

स्थिर। पिजमा राख्न आवश्यर् छै न। प्यार्ेटमा अवस्थित

गनुकहोस्।

“सवोत्तम म्याद” पमपत पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

टकी िेज/टकी स्टस्टक – पिजमा राख्नु आवश्यर् छ। 5 ददन

PB&J - िोजेंन स्टोर गनुकहोस्। र्ोठार्ो तािक्रमले िगाल्नुहोस र

भभत्र उिभोग गनुकहोस्।

उही नदन िग्लेर्ो उियोग गनुकहोस्; 10 घण्टापछी फाललददनुहोस्।

सबै सेल्फ-स्टेिल फलफुल र सेल्फ स्टेिल दुध – (जस्तै:

ताजा प्रशोधधत / प्याक गररएको फल र तरकारीहरू साथै

फलफुल/तरकारी कप्स, नकसभमस र हरसे दुध, आदद) -

चचसो फलको कपहरू – पिजमा राख्न आवश्यर् छ।

शेल्फ-स्थिर। पिजमा राख्न आवश्यर् छै न। प्यार्ेटमा
अवस्थित “सवोत्तम म्याद” पमपत पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

प्यार्ेटमा अवस्थित “सवोत्तम म्याद” पमपत पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

चचकेनका पररकारहरु,
दालचचनी टेक्सास टोस्ट,
ससेज पेट्टी, िाफेल, अम्लेट,
आदद) – तातो र उियोग
गनकर्ोलापग प्रयोग नगदाकसम्म
पिजमा राख्नुहोस्।
(*माघथर्ा नोट र अिवादहरु
हेनुकहोस्।)
यस फारमर्ो िछाडड
तताउनर्ा लापग आवश्यर्
ननदे शनहरू प्रयोग गरेर भोजन
तातो िानुकहोस्, र दुई घण्टा
पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

www.jefferson.kyschools.us
समान अवसर / समान शैजक्षर् अवसरहरू प्रदान गने सर्ारात्मर् र्ायक रोजगारदाता

हामी तपाईको लावग खाना पकाउन चाहन्छौं तर पररस्थिवतको कारण हामी असमथद छौँ। भोजनहरू ननमादता द्वारा पनहले पकाइएका
रृन्छन् तर उत्तम गुणस्तरको लावग पुनूः तताउनु पने रृन्छ। यदद कुनै िस्तुको प्याकेजजङमा तताउने ननदेशनहरू छन् भने, प्याकेजमा
ननमादताले ससफाररश गरेको तताउने ननदेशनहरू पालना गनुदहोस्।
यदद िस्तुको प्याकेजजङमा तताउने ननदेशनहरू छै न भने, सुरजक्षत तररकाले तताउनका लावग तलका यी ननदेशनहरू पालना
गनुदहोस्। प्रदान गनद सनकने केनह िस्तुहरुूः
केनह पररकारहरुलाई



चचर्ेन ससेज िेट्टी

तातो पिनु पददछ:




र्र्न्कग
चचर्ेन प्याट्टी



बोन-ईन-चचर्ेन (हड्डी भएर्ो
र्ुखुरार्ो मासु)

तताउने ननदेशनहरू
कृपया नोट गनुदहोस्ूः उत्पादनहरूको प्रकार फरक फरक रृन्छ, र सबै माइक्रोिेभहरू र
ओभनहरु भभन्न भभन्न क्षमताका रृन्छन्, त्यसैले सबै खाना पकाउने समयहरू अनुमाननत रृन् र
समायोजन गनुद पने आिश्यकता पनद सक्दछ।
सािधानीूः माइक्रोिेभ िा ओभनबाट हटाउँ दा उत्पादनहरु तातो रृनेछन्। सािधानीका साथ
उपभोग गनुदहोस्।




हररयो ससपम*
मर्ै



अम्रेट (माईक्रोवेभमा मात्र)



दालचचनी टेक्सास टोस्ट – यनद
ओभेनमा तातो गररएर्ो भए, 9 दे खख
11 पमनेटमात्र िर्ाउनुहोस।

माइक्रोिेभ, पगालेर:

*नयाँ पररकार!
तरकारी कप्स - तातो बनाउनु वा र्ोठार्ो तािक्रममा िस्कस्कनु िछक । माईक्रोवेभ
ननदे शन:
ललड खझक्नुहोस; 25 दे खख 30 सेर्ेर्न्र्ो लापग उच्च तातो गनुकहोस्; खझक्नु भन्दा
15 सेर्ेर्न् अगाडी चचसो बनाउनर्ो लापग छोड् नुहोस्।
माइक्रोवेभ, फ्रोजनबाटः

15-20
सेकेन्ड

45
सेकेन्ड

30
सेकेन्ड

90
सेकेन्ड

(यनद आवश्यर् भएमा)

(यनद आवश्यर् भएमा)

1. प्यार्ेजजिं गबाट उत्पादलाई हटाउनुहोस् र र्ागजर्ो तौललयामा बेनुकहोस्।

1. प्यार्ेजजिं गबाट उत्पादलाई हटाउनुहोस् र र्ागजर्ो तौललयामा बेनुकहोस्।

2. 45 सेर्ेर्न्र्ो लापग उच्च तािक्रममा माइक्रोवेभ गनुकहोस्।

2. 90 सेर्ेर्न्र्ो लापग उच्च तािक्रममा माइक्रोवेभ गनुकहोस्।

3. र्म्तिमा 165°F डडग्रीर्ो आन्तररर् तािक्रम िुगेिघछ उत्पादन उिभोग गनक तयार रृन्छ।

3. र्म्तिमा 165°F डडग्रीर्ो आन्तररर् तािक्रम िुगेिघछ उत्पादन उिभोग गनक तयार रृन्छ।

4. यनद उत्पादन र्म्तिमा 165°F र्ो आन्तररर् तािक्रममा िुगेर्ो छै न भने, न्यूनतम
आन्तररर् तािक्रम 165°F निुगुञ्जेल 15-20 सेर्ेर्न्र्ो अन्तरालहरूमा उच्च तािक्रममा
िुनः तताउन जारी राख्नुहोस्।

4. यनद उत्पादन र्म्तिमा 165°F र्ो आन्तररर् तािक्रममा िुगेर्ो छै न भने, न्यूनतम
आन्तररर् तािक्रम 165°F निुगुञ्जेल 30 सेर्ेर्न्र्ो अन्तरालहरूमा उच्च तािक्रममा िुनः
तताउन जारी राख्नुहोस्।

5. माइक्रोवेवबाट वस्तुलाई हटाउनुहोस्, र उिभोग गनुक अघघ एर् पमनेट राख्नुहोस्।

5. माइक्रोवेवबाट वस्तुलाई हटाउनुहोस्, र उिभोग गनुक अघघ एर् पमनेट राख्नुहोस्।

6. 2 घण्टा पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

6. 2 घण्टा पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

*सािधानीूः िस्तु तातो रृनेछ। सािधानीका साथ उपभोग गनुदहोस्।

*सािधानीूः िस्तु तातो रृनेछ। सािधानीका साथ उपभोग गनुदहोस्।

ओभन, िोजनबाट:

ओभन, पगालेर:
5-10
भमनेट

10-15
भमनेट

20-25
भमनेट

(यनद आवश्यर् भएमा)

1. प्यार्ेजजिं गबाट उत्पादलाई हटाउनुहोस् र िर्ाउने ट्रेमा राख्नुहोस्।
2. ओभनलाई 325°F सम्म तताउनुहोस्।
3. बेडर्ङ िानालाई र्ेन्द्रर्ो रेर्मा राख्नुहोस्, 10-15 पमनेट सम्म िर्ाउनुहोस्।
4. र्म्तिमा 165°F डडग्रीर्ो आन्तररर् तािक्रम िुगेिघछ उत्पादन उिभोग गनक तयार रृन्छ।
5. यनद उत्पादन र्म्तिमा 165°F र्ो आन्तररर् तािक्रममा िुगेर्ो छै न भने, न्यूनतम
आन्तररर् तािक्रम 165°F निुगुञ्जेल, हरेर् 5-10 पमनेटमा जाँच गदै, ओभनमा िर्ाउन
जारी राख्नुहोस्।

5-10
भमनेट

(यनद आवश्यर् भएमा)

1. प्यार्ेजजिं गबाट उत्पादलाई हटाउनुहोस् र िर्ाउने ट्रेमा राख्नुहोस्।
2. ओभनलाई 325°F सम्म तताउनुहोस्।
3. बेडर्ङ िानालाई र्ेन्द्रर्ो रेर्मा राख्नुहोस्, 20-25 पमनेट सम्म िर्ाउनुहोस्।
4. र्म्तिमा 165°F डडग्रीर्ो आन्तररर् तािक्रम िुगेिघछ उत्पादन उिभोग गनक तयार रृन्छ।
5. यनद उत्पादन र्म्तिमा 165°F र्ो आन्तररर् तािक्रममा िुगेर्ो छै न भने, न्यूनतम
आन्तररर् तािक्रम 165°F निुगुञ्जेल, हरेर् 5-10 पमनेटमा जाँच गदै, ओभनमा िर्ाउन
जारी राख्नुहोस्।

6. ओभनबाट वस्तुलाई हटाउनुहोस्, र उिभोग गनुक अघघ 2-5 पमनेट राख्नुहोस्।

6. ओभनबाट वस्तुलाई हटाउनुहोस्, र उिभोग गनुक अघघ 2-5 पमनेट राख्नुहोस्।

7. 2 घण्टा पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

7. 2 घण्टा पभत्र उिभोग गनुकहोस्।

*सािधानीूः िस्तु तातो रृनेछ। सािधानीका साथ उपभोग गनुदहोस्।

*सािधानीूः िस्तु तातो रृनेछ। सािधानीका साथ उपभोग गनुदहोस्।

यो संिा एर् बराबर अवसर प्रदायर् हो। हामीलाई सम्पर्क गनुकहोस्: (502) 485-3186

