
 
 

 

 

BPS FOOD SERVICE DEPARTMENT 

रोजगार अवसर 

फूड सर्भिस हेल्पर - सुरुको तलब $१५.२५ 

स्कूल लन्च कुक - सुरुको तलब $१६.७५ 

 

बुधबार, नोभेम्बर ३ र नोभेम्बर १०, २०२१ 

बबहान ९:०० देखि ददउँसो २:०० बजेसम्म 

िाद्य सेवा ववभाग 

1055 EAST DELAVAN AVENUE, BUFFALO, NY 14215 

बस मागगहरू: 1055 EAST DELAVAN AVENUE: बस 12, 19, 26  

तपाईको बच्चा (हरु) स्कूलमा हँुदा काम गनुिहोस।् 

आवेदन कसरी गने: 
✓ यो फ्लायरको (flyer) फोटो ललनुहोस,् यसले तपाईलाई आवश्यक सबै जानकारी पाउन पहुुँच ददनेछ। 

त्यसपछछ तपाईले आवेदन भनुगपछग :  

 ✓Buffalo Public Schools वेबसाइट www.buffaloschools.org मा हेनुगहोस।्     

o हाम्रो दटम पेजमा (Team Page) सामेल हुनुहोस ्वा आवेदन पूरा गनग तलको ललङ्क प्रयोग गनुगहोस।् 

o खाद्य सेवा सहायक (food service helper) पदमा ललङ्क हेनुगहोस:् 
https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkzgcywr 

o फूड स्कूल लन्च कुक पोजजसन ललङ्क: https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkz1vrss 

✓ अनलाइन आवेदन पूरा गरेपछछ, तपाईले आवेदन बुझाएको समय र लमछत रेकडग गनुगहोस ्

(तपाईलाई इमेल पठाइनेछ), त्यसपछछ तपाईले Yvonne Young लाई ७१६-८१६-३७३१ वा yyoung@buffaloschools.org मा सम्पकग  गनुगपदगछ वा 
yyoung@buffaloschools.org मा बुधबार, नोभेम्बर ३ वा नोभेम्बर १० मा उपजस्ित हुने समय ताललका बनाउनुपछग। 

कृपया भेटघाटको समय तार्लका बनाउनुहोस!्! 
तपाईले नोभेम्बर ३ र १० मा ल्याउनु पने वस्तुहरू, भती प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन: 

✓   सामाजजक सुरक्षा काडग (Social security card) 

✓   कलम (Pen) 

✓ तीन (३) छनवासी कागजातहरू (residency documents) छनम्नानुसार छन:् 
- हालको ठेगानाको साथ मान्य फोटो पदहचान (एक्सपायर नभएको फोटो आइडेजन्टफफकेसन हुनुपछग ) 
- लीज वा धधतो सम्झौता (Lease or Mortgage agreement) 

- वाहन बीमा काडग (Vehicle insurance card)  

- मोटर वाहन टाइटलको प्रमाणपत्र (Certificate of title to motor vehicle) 

- NYS वाहन दताग काडग (NYS vehicle registration card) 

 - तीन (३) मदहना लभत्रको बैंक स्टेटमेन्ट (बफ्लो के्रडडट युछनयन स्टेटमेन्टहरू स्वीकार गररुँदैन) 
- तीन (३) मदहना लभत्रको युदटललटी बबलहरू (ग्यास, बबजुली, टेललफोन र केबल) 

✓   पषृ्ठभूर्म जाँचको लागग दश डलर ($१०.००) ब्ल्याांक मनी अडिर 

उपलब्ध अन्य पोजजसनहरु: कुक म्यानेजर $ ३५,१४७ चरण १ (तलब) 

 Nepali 

http://www.buffaloschools.org/
https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkzgcywr
https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkz1vrss

