
TELUGU 
 
 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి

అదనపు విదయ  మరియు మదదతు సేవల శాఖ 
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క్రౌంది పిల్లల్ United States Department of Agriculture (USDA) పాఠశాల్ పోషకాహార కారయ క్రమాల్లో ఒరదానిలో భాగసా్వ మి. 

USDA రెగ్యయ లేషన్స్  7CFR పార్ట ి15B చైల్ ్పోషర కారయ క్రమౌం క్పోక్ామలలో క్రత్యయ మాా యాలు లేదా మార్పు ల్కు అవసరౌం వీరిర 

వైకలయ ం వారి ఆహారానిా  నియౌంక్ిస్తౌంది మరియు లైసెన్స్  పౌందిన వైద్యయ డు సౌంతరౌం చేరన ఒర ప్రకటనచే మదదతు 

ఇవవ బడుతుంది. తీక్వమైన, క్పాణౌంతర (అనాఫిలారకి్ట) క్రిచరయ కు కారణమయ్యయ  ఆహార అలెర్జలీు "వైరల్య ౌం" యొరూ  

నిరా చనానిా  రలిగి ఉౌంటాయి. 

పాఠశాల్ ఆహార అధికారౌంగ్యరి తౌంచదగిన వైదయ  అధికారం (వైద్యయ డు, వైద్యయ డి అరసెౌింట్ లేదా నర్ట్  క్పాక్టషినర్ట) సౌంతరౌం చేరన 

ఒర క్రరటనచే మదది వా ని ఒర డిసేబుల్ కాని క్రత్యయ రమైన ఆహార అవసరానిా రలిగి ఉనా  విదాయ రినిి రలిగి ఉౌండటానిర 

ఎౌంచుకుౌంటౌంది. 

పాఠశాల్ ఆహార అధికారౌంఒర పాలు క్రత్యయ మాా యౌం లేకుౌండా పాలులేనిలేదా స్వౌంసూ ృిర లేదా మత విశాా స్వల్ కోసౌం, విదాయ ర్పుల్కు 

అౌంద్యబాటలో ఉౌంటౌంది. పాఠశాల్ ఆహార అధికారౌం ఈ క్రత్యయ మాా యాల్ను అౌంద్యబాటలోర తీస్కుౌంటే, పాల్ క్రత్యయ మాా యౌం 

నిబౌంధనల్లో గ్యరి తౌంచిన పోషర క్రమాణల్ను తరు ర రలుస్కోవాలి. అౌంద్యబాటలో ఉౌంటే, ఇది పార్ట ి2 లో స్కచిౌంచబడుతౌంది. ఒక 

గురితంచబడిన వైదయ  అధికారం (వైద్యయ డు, వైద్యయ డి అరసెౌింట్ లేదా నర్ట్  క్పాక్టషినర్ట) ఈ విభాానాి  పూరి తచేయవచుు . 

 

ఒరిజినల్ ఫీడింగ్స్  మరియు/లేదా ట్యయ బ్ ఫీడింగ్స్  కోసం ఫిజిషియన్ మరియు 

పేరంట్ ఆథరైజేశన్ 

స్కూ ల్ ఇయర్ 20____ నండి 20____ 
 

విదాయ రి ు పేర్ప:   త్యదీ:   

 

పుట్టని త్యది:   స్కూ ల్:   

 

నిరిారణ:   

 

దయచేర క్రౌంది క్రశా్ ల్ను పూరి త చేయౌండి, తదాా రా మేము స్రక్షితౌంా మరియు సముచితమైన 

విదాయ ర్పుల్కు సేవ చేయవచుు . 

 

I. వైద్యయ డు సిఫార్స్  చేసిన ఆహారం: 

  నోట్టదాా రా ఏదీ కాద్య (NPO) క్దవాలు: 

  నోట్ట దాా రా (PO) ఆహారౌం రరౌం: రెగ్యయ ల్ర్ట   

  రెగ్యయ ల్ర్ట చిరూ ా   

చిరూ ా ఉౌంటే, ఏ రురతా ౌం? 

  తరిగిన  నెకిార్ట   హనీ   పుడిౌ్ంగ్   

  పూయ ర్జ-స్కచిౌంచే ఆకారౌం క్రౌంద 

  బేబీ రర్జల్   దశ్ 1 బేబీ ఫుడ్స్  (మృద్యవైన) 

  మెతతా  చేరన టేబుల్ ఫుడ్స్    దశ్ 2 బేబీ ఫుడ్స (సెమీ-చౌంర) 

  రెగ్యయ ల్ర్ట టేబుల్ ఫుడ్స్    దశ్ 3 బేబీ ఫుడ్స్  (చౌంర) 

 

  పాఠశాల్ భోజనానిర సపిలమెౌంట్ 

  నోట్ట దాా రా మాక్తమే స్వలిడ్స్  

  G- ట్యయ బ్ దాా రా క్దవాలు 

  ట్యయ బ్ ఫెడ్స 

  ఫార్పు లా పేర్ప   

స్వరూరయ  పోషర విలువను ఒర ఫార్పు లా క్రత్యయ మాా యౌంా మారు గల్దా?  అవును  కాద్య 

క్రి దాణలో మొతతౌం   

ినిపిౌంచడానిర సమయాలు   

నీట్ట మొతతౌం   

 ల ల  నీర్ప మొతతౌం   
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II. ఫీడింగ్స రకం: 

  బోల్స్ స్లల  

  క్డిప్ 

  రౌంప్ రౌంప్ ఉౌంటే, ఏ సెట్టౌింగ్   

 

III. అధ్య యనం చేశావా?    అవును    కాద్య    (సరిూ ల్ వన్స)    అవునైత్య, దయచేర అౌంద్యబాటలో ఉౌంటే 

అటాచ్ చేయౌండి. 

 

IV. ప్రత్యయ కమైన రథయ సంబంధ్ అవసరాలకు మాప్రమే పాలు ప్రత్యయ మాా యం కోసం అభ్య ర థన 

 పాఠశాల్/పాఠశాల్ జిలాల  లాకొ్టస్ ప్ఫీ మిలుూ ా  పాడి క్రత్యయ మాా యౌంా విదాయ  ర్పుల్కు కాని డిసేబుల్ లేదా 

ఇతర క్రత్యయ రమైన ఆహార అవసరాల్తో సెక్షన్స IV మెడిరల్ అథారిటీ పూర తయిౌంది మరియు 

పాఠశాల్/పాఠశాల్ జిలాల  ఆమోదిౌంచినపుు డు అౌందిస్తౌంది. నీర్స విదాయ ర్సథలందరికీ అంద్యబాటులో 

ఉంది. 

 

బిడక్ు క్దవౌం పాలు తీస్కోవడానిా  నియౌంక్ిౌంచలేని ఒర వైదయ రరమైన లేదా క్రత్యయ రమైన ఆహార 

అవసరౌం ఉౌందా? 

అవును  కాద్య   

 

జాబిత్య వైదయ  లేదా క్రత్యయ ర ఆహార అవసరానిా  (ఉదా., లాకిోస్ ఇనిాల్రెన్్స  లేదా స్వౌంసూ ృిర లేదా మత 

విశాా స్వల్ కోసౌం):   

మెడికల్ అథారిటీ లేదా పేరంట్/గారియిన్ సంరకం:   

త్యదీ:   

 

V. వైద్యయ డు/మెడికల్ అథారిటీ చేర పూర్త చేయబడింది 

 

పిలలలకు వైకలయ ం ఉందా?  అవున      కాద్య   

అవునైత్య, దయచేసి వైకలయ ం గురితంచి, వైకలయ ం వలల ప్రభావిరమైన ప్రధాన జీవిర 

కారయ కలాపాలన వివరించండి. 

  

పిలలల వైకలయ ం వారి పోషక లేదా దాణా అవసరాలన ప్రభావిరం చేస్తందా?  అవున   కాద్య  

 

పిలలలకి వైకలయ ం* లేనటలయిత్య, పిలలవాడు ప్రత్యయ క పోషక లేదా దాణా అవసరాలన కలిగి ఉనా్న రా?  

అవున      కాద్య   

(*పాఠశాలలు చేయడానికి ఈ వసతి ఐచిి కం) 

అవున, దయచేసి ఆహారానాి  నియంప్తించే వైదయ  లేదా ఇరర ప్రత్యయ క ఆహార రరిసిథతిని 

గురితంచండి. 

 

వైకలయ ం/ప్రత్యయ క ఆహార అవసరాలు 

VI. ప్రతికూలరలు/జాప్రరతలు మరియు/లేదా ఆహార అలెర్జలీు, ఏ ఆహార నిరిదష ొఆహార రదారాాలన 

విసమ రించాలి: (వైద్యయ డు లేదా మెడికల్ అథారిటీ దావ రా పూరిత చెయయ బడింది) 

  
 

ప్రత్యయ మాా య ఆహార రదారాాలు ప్రత్యయ మాా యంగా ఉంచబడత్యయి (ఈ విభారం 

పూరించబడకపోత్య ప్రత్యయ మాా యాలు చేయలేవు) 

  
 

వైద్యయ డు/మెడిరల్ అథారిటీ ముక్దిత పేర్ప, చిర్పనామా, ఆఫీస్ ఫోన్స నౌంబర్ట 

  
 
    

వైద్యయ డు/మెడిరల్ అథారిటీ సౌంతరౌం త్యదీ 

 
    

పేరెౌంట్/ారియ్న్స సౌంతరౌం త్యదీ 

 

ఈ సౌంసు సమాన అవకాశ్ క్రదాత. 


