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والدین/سرپرستوں کے نام !

سکول فروٹ سکیم کے ذریعے طالبعلموں کو سکول میں تازہ پھل مل سکتا ہے!
جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہو گا پھل اور سبزیاں وٹامن،غذائی ریشے اور ہماری ضرورت کے دوسرے اجزا
فراہم کرنے کا عمدہ ذریعہ ہیں۔ پھل اور سبزیاں ہر عمر کے لوگوں کیلئے اہم ہیں لیکن شاید سکول کے
طالبعلموں کیلئے ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی نشوونما ابھی چل رہی ہوتی ہے اور انہیں
عمر بھر کیلئے اچھی غذائی عادات سیکھنی ہوتی ہیں۔!

!

چونکہ آپ والدین کو اپنی مصروف زندگی میں پہلے ہی بہت سی چیزیں سلجھانی ہوتی ہیں ،سکول فروٹ
سکیم آپ کی مدد کیلئے سکول میں پھل آرڈر کرنے کی پیشکش کر رہی ہے۔ ہفتے میں صرف 15,-کرونر کے
عوض طالبعلم کو سکول میں ہر روز تازہ پھل اور سبزیاں ملیں گی۔!
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طالبعلم کو کیا ملے گا؟!
عام ترین پھل سیب ،کیال ،کیوی ،مالٹا ،کلیمنٹین ،نیکٹرین اور ناشپاتی ہیں۔ سبزیوں میں یا تو تھیلی میں بند
چھوٹی گاجریں ملیں گی یا اچھی طرح دھلی ہوئی ،کھانے کیلئے تیار گاجریں ملیں گی۔ ملک کے مختلف
حصوں اور موسم کے لحاظ سے ہو سکتا ہےکہ پھل اور سبزیاں کچھ مختلف ہوں لیکن سب کو متنوع اور
اعلی معیار کے پھل اور سبزیاں ملیں گی۔!
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سکول فروٹ سکیم پورے ملک میں سپالئرز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تاکہ ہم اچھی کچی غذائیں پیش کر
سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کے پاس فریج بھی ہوتے ہیں جن میں پھل کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے
اور پھل دیر تک اچھی حالت میں رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تازہ پھل کا ذائقہ تب بہترین ہوتا ہے جب اسے
درست طریقے سے سنبھاال جاۓ لہذا سکول فروٹ سکیم ایسا ہی کرتی ہے۔
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 skolefrukt.noپر اس بارے میں مزید پڑھیں کہ طالبعلموں کو کیا ملے گا۔
!

آرڈر کرنا اور ادائیگی!
فی الحال حکومت سکول فروٹ سکیم کو 1,-کرون کی سبسڈی دے رہی ہے۔ اس لیے ہر روز کے پھل کیلئے
طالبعلم کو صرف 3,-کرونر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ صرف ان دنوں کیلئے ادائیگی کرتے ہیں جب بچے کو پھل
ملنا ہو اور آپ ایک دفعہ میں چھ مہینے یا ایک سال کیلئے ادائیگی کرتے ہیں۔ آرڈر اور رجسٹریشن انٹرنیٹ پر
 skolefrukt.noپر ہوتی ہے۔ یہاں آپ خود کو رجسٹر کر کے یوزر نیم اور پاس ورڈ لے لیں جو آئندہ آرڈر
کیلئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔!
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ایک سمیسٹر میں سکول کے دنوں کی تعداد کی بنیاد پر قیمت شمار کی جاتی ہے لہذا ہر سمیسٹر میں قیمت
تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے۔ بہار کے سمیسٹر میں پھل کے  100دنوں کیلئے قیمت 300,-کرونر ہو گی۔!
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رجسٹریشن کے بعد جتنا جلد ممکن ہوا ،طالبعلم کو پھل ملنا شروع ہو جاۓ گا۔!
سکول فروٹ کے آرڈر کی ادائیگی  Mastercard ، Visaیا بینک اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے۔ بینک
اکاؤنٹ سے ادائیگی کرتے ہوۓ ادائیگی کی تفصیالت ای میل ،ٹیکسٹ میسیج ) (smsیا بل پر بھیجی جا
سکتی ہیں۔!
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