NEPALI
DeKalb काउन्टी स्कूल डिस्ट्स्िक्ट

अतिरिक्ि शिक्षा िथा सहायिा सेवा ववभाग
5839 Memorial Drive
Stone Mountain, Georgia 30083
(678) 676-1800
फ्याक्स (678) 676-1888
निम्ि बच्चा अमेरिकी कृषि षिभाग (USDA) द्िािा सञ्चाललत षिद्यालय पोिण काययक्रमहरूको एउटा सहभागी

हो ।

USDA को नियम 7CFR भाग 15B अिस
ु ाि अपाङ्गिाका कािण आहाि ललि िसककिहकेका तथा इजाजिप्राप्ि चिककत्सकको हस्ताक्षि सहहतको

नििेदिद्िािा सहायता प्राप्त बालबाललकाहरूका लागग षिद्यालयको पोिण काययक्रमका खािाहरूमा प्रनतस्थापि िा परिितयि गिुय आिश्यक छ । गम्भीि तथा
जीििलाई खतिामा हाल्ि सक्िे (एिाकिलेस्ट्क्टक) प्रनतकक्रया दे खाउि सक्िे खािा सम्बन्धी एलजीहरू “अपाङ्गता” को परिभािा लभत्र पदय छि ् ।

षिद्यालयका खाद्य अगधकािीले मान्यिाप्राप्ि चिककत्सा अचिकािी (गचककत्सक, सहायक गचककत्सक िा िसय) को हस्ताक्षि सहहतको नििेदिद्िािा सहायता
प्राप्त षिद्याथीका गैि-अपाङ्गिा वविेष आहाि आिश्यकतामा सहयोग गिय सक्िह
ु ु िेछ ।
षिद्यालयका खाद्य अगधकािीले गैि-अपाङ्गिा वविेष आहाि आवश्यकिा भएका - जस्तै दध
ु िपच्िे िा धालमयक मान्यतामा चल्िे षिद्याथीहरूका लागग
दध
ु को सट्टामा अन्य खािेकुिा प्रनतस्थापि गिय सक्िह
ु ु िेछ । यहद षिद्यालयका खाद्य अगधकािीले यी प्रनतस्थापिहरू गिभ
ुय यो भिे, दध
ु को सट्टा

प्रनतस्थापि भएि आउिे खािेकुिाले अनििायय रूपमा नियममा उस्ट्ल्लखखत पोिण सम्बन्धी मापदण्िहरू पूिा गिप
ुय छय । उपलब्ध भएमा यसलाई भाग 2 मा
समािेश गरििेछ । मान्यिा प्राप्ि चिककत्सा अचिकािी (गचककत्सक, सहायक गचककत्सक, िा िसय) ले यो खण्ि भिय सक्िुहुिेछ ।

मख
ु ले िथा ट्यब
ू बाट खाना खव
ु ाउनका लाचग चिककत्सक िथा अशभभावकको अनम
ु ति
िैक्षक्षक वषष 20____ दे खख 20____ सम्म

षिद्याथीको िाम:

लमनत:

जन्मलमनत:

षिद्यालय:

निदाि:
कृपया निम्ि प्रश्िहरूको जिाि हदिह
ु ोस ् ताकक हामीले षिद्याथीलाई सिु क्षक्षत ि उगचत ढङ्गले सेिा हदि सकौं ।

I.

चिककत्सकले शसफारिस गनुभ
ष एको आहाि:
मुखबाट केहीपनि िखुिाउिे (NPO)

झोल खािेकुिाहरू:

मुखले खािे (PO) आहािको प्रकाि:

नियलमत

नियलमत

बाक्लो

बाक्लो हो भिे, कषिको बाक्लो ?
टुक्रा पारिएको

ललटो - निम्ि कुिाहरूलाई जिाउँ छ

िलिूलको जस
ु जषिको

मह जषिको

पुडिङ जषिको

बेबी लसरियल

स्टे ज 1 को बच्चाको खािा (ििम)

मछ
ु े को खािा

स्टे ज 2 को बच्चाको खािा (अललकनत ठोस)

नियलमत खािा

स्टे ज 3 को बच्चाको खािा (ठोस)

षिद्यालयको खािामा हदइिे पूिक खािा (सस्ट्प्लमेन्ट)
मख
ु ले खािे ठोस खािा

जी-ट्यूबबाट खािे झोल खािेकुिा
ट्यूबबाट खािे

िमल
ूय ाको िाम

के यस िमल
ूय ाको सट्टामा उस्तै पोिण प्रदाि गिे अको िमल
ूय ा खुिाउि लमल्छ ?

हिे क पटक खािे मात्रा
खुिाउिे समय
पािीको मात्रा

फ्लश गिे पािीको मात्रा

लमल्छ

लमल्दै ि

NEPALI
II. खुवाउने िरिका:
बोलस स्लो
डिप
पम्प

यहद पम्प हो भिे, कुि सेहटङमा

III. तनल्ने सम्बन्िी जााँि गरिएको चथयो ?

गथयो

गथएि

उपलब्ध भएमा संलग्ि गिह
ुय ोस ्

(एउटामा घेिा लगाउिह
ु ोस ्)

यहद गथयो भिे, कृपया

IV. गैि-अपाङ्गिा वविेष आहाि आवश्यकिाहरूका लाचग मात्र दि
ु को प्रतिस्थापन सम्बन्िी अनुिोि

 गचककत्सा अगधकािले खण्ि IV भिभ
ुय एको छ ि स्कूल/स्कूल डिस्ट्स्िक्टले स्िीकृत गिे को छ भिे स्कूल/स्कूल डिस्ट्स्िक्टले

अपाङ्गता िभएका िा अन्य षिशेि आहाि आिश्यक भएका षिद्याथीहरूलाई दध
ु को सट्टामा ल्याक्टोज नभएको दि
ु उपलब्ध
गिाउँ छ । खानेपानी सबै ववद्याथीहरूका लाचग उपलब्ि छ ।

के बच्चाका कुिै गैि-अपाङ्गता िा षिशेि आहाि आिश्यकताहरू छि ् जसले गदाय बच्चाले दध
ु सेिि गिय पाइिहे को छै ि ?
छि ् 

छै िि ् 

गचककत्सा िा षिशेि आहाि आिश्यकताहरू (जस्तै, ल्याक्टोज िपच्िे िा कुिै सांस्कृनतक तथा धालमयक मान्यताहरू) सूचीबद्ध
गिह
ुय ोस ्:

चिककत्सा अचिकाि वा अशभभावकको हस्िाक्षि:
लमनत:

V. चिककत्सक/चिककत्सा अचिकािीले भनुप
ष ने
के बच्िामा कुनै अपाङ्गिा छ ? छ 

छै न 

यदद छ भने, कृपया अपाङ्गिाको प्रकाि उल्लेख गनह
ुष ोस ् ि उक्ि अपाङ्गिाद्वािा प्रभाववि जीवनका मुख्य गतिववचिहरू बािे
व्याख्या गनह
ुष ोस ् ।

के बच्िाको अपाङ्गिाले उसको पोषण वा आहाि आवश्यकिाहरूलाई असि पािे को छ ? छ 

छै न 

यदद बच्िामा अपाङ्गिा छै न भने*, के बच्िालाई कुनै वविेष पोषण िथा आहािको आवश्यकिा छ ? छ 

छै न 

(*ववद्यालयले गने यी सहायिाहरू वैकल्ल्पक हुन ्)
यदद छ भने, कृपया आहािमा असि गरििहे को चिककत्सकीय वा अन्य वविेष आहािको अवस्था उल्लेख गनह
ुष ोस ् ।

अपाङ्गिा/वविेष आहाि आवश्यकिाहरू

VI. तनषेि/साविानी ि/वा खाना सम्बन्िी एलजीहरू, हटाउनुपने कुनै पतन आहाि वविेष खानाहरू सि
ू ीबद्ि गनह
ुष ोस ्:
(चिककत्सक वा चिककत्सा अचिकािीले भनप
ुष ने)

प्रतिस्थावपि गनप
ुष ने कुनै पतन वविेष खानाहरू सूिीबद्ि गनह
ुष ोस ् (यो खण्ड नभदाषसम्म खाना प्रतिस्थापन गनष सककने छै न)
गचककत्सक/गचककत्सा अगधकािीको िाम, ठे गािा, कायायलयको िोि िम्बि

गचककत्सक/गचककत्सा अगधकािीको हस्ताक्षि

लमनत

अलभभािकको हस्ताक्षि

लमनत
यो एउटा समाि अिसि प्रदायक संस्था हो।

