
ફ્રી ગ્રેબ-એન્ડ-ગો મીલ્સ (મફત ભોજન મેળવો અને જાવ) સંબંધિત અદ્યતન માહિતી:નવા વિતરણ દિવસો

સોમવાર, માર્ચ 30, 2020 થી શરૂ કરીને, નોર્થ પૅન સ્કૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ પોતાના મફત ગ્રેબ-એન્ડ-ગો મીલ્સ વિતરણ દિવસો એકીકૃત 

કરીને સોમવારથી ગુરુવાર સુધી સવારે 11:00 થી બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધી કરશે જે નીચે યાદીબદ્ધ પાંચ સ્થળો પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

COVID-19 ને લીધે શાળા બંધ હોય તે દરમિયાન પરિવારોને પૌષ્ટિક ભોજન આપવું એ NPSD માટે ખૂબ મહત્વનું છે. આ માટે, 
NPSD પરિવારો અને સંભાળકર્તાઓને ડ્રાઇવ થ્રુ* મારફતે પોતાના બાળકો માટે મફત બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ લઈ જવાનું આમંત્રણ 

આપે છે.

પિક-અપ સ્થળો નીચે જણાવેલી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને ઉતારવાની લૅનમાં દર સોમવારથી ગુરુવાર સુધી સવારે 11:00 થી બપોરે 
1:00 વાગ્યા સુધી રહેશે:

 Hatfield Elementary School, 1701 Fairgrounds Road, Hatfield, PA 19440
 Knapp Elementary School, 698 Knapp Road, Lansdale, PA 19446
 Oak Park Elementary School, 500 Squirrel Lane, Lansdale, PA 19446
 Inglewood Elementary School, 1313 Allentown Road, Lansdale, PA 19446
 Kulp Elementary School, 801 Cowpath Road, Hatfield, PA, 19440

ગ્રેબ-એન્ડ-ગો લંચ અને બ્રેકફાસ્ટ 18 વર્ષ અને તેથી નાના કોઇપણ બાળકોને પૂરો પાડવામાં આવશે. વિતરણ દિવસો એકીકૃત 

કરવાના ભાગરૂપે, પરિવારો બાળક દીઠ ત્રણ દિવસના બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ બંનેના સમકક્ષ મૂલ્યનો આહાર લઇ જઇ શકશે. દરેક 
બાળક ત્રણ બ્રેકફાસ્ટ અને ત્રણ લંચ મીલ્સ મેળવશે. આ નવું વિતરણ સમયપત્રક હવે કુલ છ દિવસના મૂલ્યનું મફત ભોજન પૂરું 
પાડે છે, જેમાં અઠવાડિયા દીઠ એક વધારાનો બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ સામેલ છે!

પરિવારોને વિતરણ દરમિયાન કારમાં રહેવાનું કહેવામાં આવે છે. ભોજન કારમાં રહેલા બાળકોની સંખ્યાના આધારે વિન્ડોમાંથી 
આપવામાં આવશે. ભોજન વિતરણ સિવાયના સ્થળે જ જમવાનું રહેશે. કોઈ ઓળખ અથવા વિદ્યાર્થી માહિતીની જરૂરિયાત નથી.

મેનુ, જેમાં ડેરી ઉત્પાદો, સેન્ડવિચ, અનાજ, નાસ્તા, ફળ અને દૂધનો સમાવેશ થાય છે, તે અહીં જોઇ શકાય છે અને દર અઠવાડિયે 
બદલાવાને આધીન છે. લંચ અને બ્રેકફાસ્ટ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે પૂરા પાડવામાં આવશે.

*કોઈપણ ભોજન સ્થળની નજીક જે પરિવારો રહેતા હોય તેઓ તેમનું ભોજન લેવા માટે ચાલતા આવી શકે છે પણ તેમને પિક-અપ 

સ્થળે એક સાથે ન આવવાનું કહેવામાં આવે છે.

વધારાની સહાયતા જોઇતી હોય તેવા પરિવારો પોતાની સ્થાનિક ફૂડ પેન્ટ્રીઝ વિશે માહિતી અહીં જોઇ શકે છે.

જો તમને આ સેવા વિશે પ્રશ્નો હોય, તો નોર્થ પેન સ્કૂલ ડિસ્ટ્રીક્ટ સ્કૂલ ન્યુટ્રિશન સર્વિસીસ વિભાગનો 215-853-1080 

નંબર પર અથવા ઇમેઇલથી froehlml@npenn.org પર સંપર્ક કરો.


