हामी तपाईको ला�ग खाना पकाउन चाह�� तर प�र���तको कारण हामी असमथर् छ�। भोजनह�
�नमार्ता द्वारा प�हले पकाइएका ��न् तर उ�म गुण�रको ला�ग पुनः तताउनु पन� ��। य�द कुनै व�ुको
�ाके�जङमा तताउने �नद� शनह� छन् भने, �ाकेजमा �नमार्ताले �सफा�रश गर�को तताउने �नद� शनह�
पालना गनुर्होस्। य�द व�ुको �ाके�जङमा तताउने �नद� शनह� छ� न भने, सुर��त त�रकाले तताउनका
ला�ग तलका यी �नद� शनह� पालना गनुर्होस्। प्रदान गनर् स�कने के�ह व�ुह� :
कनर्ड�/ सानो कनर्ड�

�चकेन �ेकसर्

आलु वेजह�

�चजबगर्र

�चकेन �ाट्टी

ओभन फ्राइड
�चकेन

टक� र चीज क्रोइस�ट (�चसो
स�क�)
वा तातो खान स�क�

नाचो �कटमा �चकेन वा टाको मासु
(तताउनु भ�ा प�हले क�ेनरबाट
�नका�ुहोस्)

आलु टोट् स

वाफलह� (पगा�ु
पगा�ुहोस्
र �दनुहोस् वा �चाइएमा
गरम बनाउनुहोस्)

ए�ल दाल�चनी
ट��ास टो�

साना-�ानकेकह�
ससेज वा �चकेन
�ब�ुट
दाल�चनी टो�
क्र� बार

तताउने �नद� शनह�
कृपया नोट गनुर्होस् : उ�ादनह�को प्रकार फरक फरक ��, र सबै माइक्रोवेभह� र ओभनह� �भ� �भ� �मताका ��न्, �सैले सबै खाना पकाउने
समयह� अनुमा�नत �न् र समायोजन गनुर् पन� आव�कता पनर् स�छ।
सावधानी : माइक्रोवेभ वा ओभनबाट हटाउँ दा उ�ादनह� तातो �नेछन्। सावधानीका साथ उपभोग गनुर्होस्।
माइक्रोवेभ, पगालेर :

माइक्रोवेभ, फ्रोजनबाट :

(य�द आव�क भएमा)

((य�द आव�क भएमा)

1. �ाके�ज� गबाट उ�ादलाई हटाउनुहोस् र कागजको तौ�लयामा बेनहर्ु ोस्।
2. 45 सेके�को ला�ग उ� तापक्रममा माइक्रोवेभ गनुर्होस्।
3. क��मा 165°F �डग्रीको आ��रक तापक्रम पुगेप�छ उ�ादन उपभोग गनर्
तयार ��।
4. य�द उ�ादन क��मा 165°F को आ��रक तापक्रममा पुगेको छ� न भने, �ूनतम
आ��रक तापक्रम 165°F नपुग�
ु ेल 15-20 सेके�को अ�रालह�मा उ�
तापक्रममा पुनः तताउन जारी रा�ुहोस्।
5. माइक्रोवेवबाट व�ुलाई हटाउनुहोस्, र उपभोग गनुर् अ�घ एक �मनेट रा�ुहोस्।
6. 2 घ�ा �भत्र उपभोग गनुहर् ोस्।
*सावधानी : व�ु तातो �नेछ। सावधानीका साथ उपभोग गनुर्होस्।

1. �ाके�ज� गबाट उ�ादलाई हटाउनुहोस् र कागजको तौ�लयामा बेनहर्ु ोस्।
2. 90 सेके�को ला�ग उ� तापक्रममा माइक्रोवेभ गनुर्होस्।
3. क��मा 165°F �डग्रीको आ��रक तापक्रम पुगेप�छ उ�ादन उपभोग गनर्
तयार ��।
4. य�द उ�ादन क��मा 165°F को आ��रक तापक्रममा पुगेको छ� न भने, �ूनतम
आ��रक तापक्रम 165°F नपुग�
ु ेल 30 सेके�को अ�रालह�मा उ�
तापक्रममा पुनः तताउन जारी रा�ुहोस्।
5. माइक्रोवेवबाट व�ुलाई हटाउनुहोस्, र उपभोग गनुर् अ�घ एक �मनेट रा�ुहोस्।
6. 2 घ�ा �भत्र उपभोग गनुहर् ोस्।
*सावधानी : व�ु तातो �नेछ। सावधानीका साथ उपभोग गनुर्होस्।

ओभन, फ्रोजनबाट :

ओभन, पगालेर :

(य�द आव�क भएमा)

(य�द
य�द आव�क भएमा)

1.
2.
3.
4.

�ाके�ज� गबाट उ�ादलाई हटाउनुहोस् र पकाउने ट्र�मा रा�ुहोस्।
ओभनलाई 325°F स� तताउनुहोस्।
बे�कङ पानालाई के�को र�कमा रा�ुहोस्, 10-15 �मनेट स� पकाउनुहोस्।
क��मा 165°F �डग्रीको आ��रक तापक्रम पुगेप�छ उ�ादन उपभोग गनर्
तयार ��।
5. य�द उ�ादन क��मा 165°F को आ��रक तापक्रममा पुगेको छ� न भने, �ूनतम
आ��रक तापक्रम 165°F नपुग�
ु ेल, हर�क 5-10 �मनेटमा जाँच गद�, ओभनमा
पकाउन जारी रा�ुहोस्।
6. ओभनबाट व�ुलाई हटाउनुहोस्, र उपभोग गनुर् अ�घ 2-5 �मनेट रा�ुहोस्।
7. 2 घ�ा �भत्र उपभोग गनुहर् ोस्।
*सावधानी : व�ु तातो �नेछ। सावधानीका साथ उपभोग गनुर्होस्।

1.
2.
3.
4.

�ाके�ज� गबाट उ�ादलाई हटाउनुहोस् र पकाउने ट्र�मा रा�ुहोस्।
ओभनलाई 325°F स� तताउनुहोस्।
बे�कङ पानालाई के�को र�कमा रा�ुहोस्, 20-25 �मनेट स� पकाउनुहोस्।
क��मा 165°F �डग्रीको आ��रक तापक्रम पुगेप�छ उ�ादन उपभोग गनर्
तयार ��।
5. य�द उ�ादन क��मा 165°F को आ��रक तापक्रममा पुगेको छ� न भने, �ूनतम
आ��रक तापक्रम 165°F नपुग�
ु ेल, हर�क 5-10 �मनेटमा जाँच गद�, ओभनमा
पकाउन जारी रा�ुहोस्।
6. ओभनबाट व�ुलाई हटाउनुहोस्, र उपभोग गनुर् अ�घ 2-5 �मनेट रा�ुहोस्।
7. 2 घ�ा �भत्र उपभोग गनुहर् ोस्।
*सावधानी : व�ु तातो �नेछ। सावधानीका साथ उपभोग गनुर्होस्।

यो सं�ा एक बराबर अवसर प्रदायक हो।

�वद्यालय र समुदाय पोषण
सेवाह�

NTI भोजनका ला�ग �नद� शनह�

हामी आशा गदर् छ� तपा�ह� �वद्यालयको भोजनको मजा �लनु��! सवर्श्रे� सेवा र उ� गुण�र को भोजन प्रदान गनर्,
कृपया सुर�ा, भ�ारण र तपा�को भोजनको तयारीका बार�मा �न� जानकारी पढ् न केही समय �लनुहोस्। हामी

तपा�लाई यो प�न �व�� गराउन चाह�� �क हामी सबै उ�चत भोजन कोड र सुर�ा अ�ासह�को अनुसरण गदर् छ�।
JCPS ले सुर�ा अगा�ड राख्द� छ! हामी :
• स�कर्-र�हत �पक-अप प्रदान गद�छ�
• अनुहार आवरण लगाउँ द�छ�
• सामा�जक �ू रीको अ�ास गद�छ�
• सतहह� बार�ार क�टाणुर�हत बनाउँ द�छ�
• द��नक �ा� जाँच पूरा गद�छ�

हामी यसमा सँगै छ� …केवल 6 �फट अलग!

कृपया JCPS भोजन सेवा �ाफ लाई �न� द्वारा मद्दत गनुर्होस् :
• खाना �ल� दा अनुहार आवरण /मा� लगाएर
• य�द तपा�लाई �रो आएको छ वा �बरामी महसुस गद� �नु�� भने घरमै बसेर

------------------------------------------------------ मह�पूणर् ---------------------------------------------------

एलज�ह� भएका जो कोहीले प�न, कृपया उपभोग गनुर् अ�घ सबै लेबलह� पढ्नुहोस्!
य�द लेबल छ� न भने, तपा�ह�ले एलज� स���त जानकारी www.jcps.nutrislice.com मा फेला पानर् स�ु�� वा �वशेष आहार
स��ी प्र�ह� वा अनुरोधह� nutritionspecialdiets@jefferson.kyschools.us मा इमेल गनर् स�ु��।
�फ्रजको आव�कता पन� सबै भोजनह� लाई 41°F वा तलको तापक्रममा रा�खनु आव�क पदर् छ। चीजह� प्रा� भएको 2
घ�ा �भत्र �फ्रजमा रा�ुहोस्। �फ्रजमा व�ुह�लाई 5 �दन भ�ा ब�ढ भ�ारण नगनुर्होस् वा �ाकेजमा छा�पएको �म�त स�
भ�ारण गनुर्होस्।
*केही अपवादह� : दालचीनी पाउरोटीलाई य�द �फ्रजमा रा�खएको छ� न भने 3 �दन �भत्र उपभोग गनुर्पदर् छ; बेक ग�रएका
�ाउह�लाई 3 �दन �भत्र उपभोग गनुर्पदर् छ। शे�-��र व�ुह� 70°F वा तलको तापक्रममा भ�ारण गनुर्पदर् छ।
तताउनु पन� भोजन

प�रकारह� (उदाहरण

कनर्ड�, �चकेन �ाकसर्,
ओभन फ्राइड �चकेन,

आ�द) – तताउन र उपभोग
गनर् तयार न�ँ दास�

�फ्रजमा भ�ार गनुर्होस्।

(*मा�थका नोट र

अपवादह� ह�नर्ुहोस्।)

यस फारमको पछा�ड

तताउनका ला�ग आव�क
�नद�शनह� प्रयोग गर�र

भोजन तातो पानुर्होस्, र �ुई
घ�ा �भत्र उपभोग गनुर्होस्।

सबै ताजा �ू ध र जुसह� - �फ्रजमा रा�ु आव�क
छ। �ाकेटमा अव��त “सव��म �ाद” �म�त �भत्र
उपभोग गनुर्होस्।

सबै अनाजह�, �याकरह�, �च�ह�, कुक�जह� शे�-��र। �फ्रजमा रा� आव�क छ� न। �ाकेटमा
अव��त “सव��म �ाद” �म�त �भत्र उपभोग गनुर्होस्।

म�फनह� - �फ्रजमा रा�ु आव�क छ। उ�ादनमा
अव��त �म�त �भत्र उपभोग गनुर्होस्।

�प�ा पावर �ाक - �फ्रजमा रा�ु आव�क छ।
उ�ादनमा अव��त �म�त �भत्र उपभोग गनुर्होस्।

सबै शे�-��र फल र शे� ��र �ू ध - (उदाहरण:
फल कपह�, �कश�मशह� र हष� �ू ध, आ�द) - शे���र। �फ्रजमा रा� आव�क छ� न। �ाकेटमा
अव��त “सव��म �ाद” �म�त �भत्र उपभोग गनुर्होस्।

ताजा प्रशो�धत / �ाक ग�रएको फल र तरकारीह�
साथै �चसो फलको कपह� - �फ्रजमा रा�ु आव�क
छ। �ाकेटमा अव��त “सव��म �ाद” �म�त �भत्र
उपभोग गनुर्होस्।

www.jefferson.kyschools.us

समान अवसर / समान शै��क अवसरह� प्रदान गन� सकारा�क कायर् रोजगारदाता
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