
ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਤੋਂ 
ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਕਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਰ ਦੇ ਿੇ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਰਨ। 
ਅਰਜੀ ਿ ਰੀ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 10 ਕਮੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਕਸਰਫ਼ ਇੱਿ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਿ ਰੀ 

ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਰਵਾਰ ਭੋਜਨ 

ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿ ਰੀ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਿਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵੱਚ ਡਾਿ 

ਰਾਹੀਂ ਇੱਿ ਨੋਕਟਸ ਕਮਲੇਗਾ ਕਿ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਮਫੁ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟੀ ਿੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਰਾਿਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
 

ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਫਾਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ! 
ਹਰੇਿ ਯੋਗ ਫਾਰਮ, ਜੋ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿ ਲਾਂ ਲਈ ਵਸੀਕਲਆਂ ਨ ੰ  ਖੰੁਝਾਉਣਾ। 

 

 

ਸਿ ਲ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ: 

 
 

ਪਹਹਲਾਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੇ 

ਸਕੂਲ ਅਕਾਦਹਮਕ ਅਤ ੇ

ਵਾਧਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

 

 
ਹਸਹਤਮੰਦ 

ਅਤ ੇਪੋਸ਼ਕ 

ਭੋਜਨ 

 

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹਵਖੇ 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਟਾਈ 

ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 

ਅਤ ੇਕਾਲੇਜ 

ਕਾਉਂਸਲਰ 

 

 

 

 

 
ਹਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ 

 
ਕਾਲੇਜ ਅਰਜੀਆਂ 

ਅਤ ੇਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ 
ਲਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ 

 
 

ਕਲਾਸਰੂਮ, 

ਅਹਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਬੱਹਿਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਿ ੇਿਰਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਿ ੇਿਰਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 




