
 

Link2Feed सरुक्षित तथा गोप्य रूपमा जानकारी भण्डारण गने क्लाइन्ट इनटेक सफ्टवेयर हो । 

यस काययक्रमले काययक्रममा सामेल हुनका क्षनक्षतत योग्यता पुगे-नपुगेको क्षनर्ायरण गनयमा मद्दत गर्य  र Food Bank of the Rockies तथा 

यसका साझेदारहरूलाई समुदायमा भोक क्षनवारण गनय गररएका प्रयासहरूका बारेमा जानकारी उपलब्र् गराउँर् । 

यो समान अवसर प्रदायक संस्था हो । 

हामीलाई यहााँ फलो गननुहोस्: @FoodBankRockies 

 हामी तपाईसंाँग ननम्न वाचा गर्छ ाँ: 

हामी तपाईकंो जानकारी सनरनित र गोप्य राख्न ेर् ाँ । 

हामी तपाई ंर तपाईकंो जानकारीलाई इज्जत र सम्मानका साथ व्यवहार गने र् ाँ । 

हामी Food Bank of the Rockies को साझेदार सञ्जालभन्दा बानहरका कसैसाँग पनन 

तपाईकंो व्यनिगत जानकारी साझा गने रै्न ाँ । 

हामी उपलब्ध गराइएको जानकारीलाई कनहल्यै पनन नबक्री गने रै्न ाँ । 

बैंनकङ िेत्र जस्तै Link2Feed ले पनन उच्च सनरिाको मापदण्ड अवलम्बन गरु् । 

तपाईकंो व्यनिगत जानकारी सनरनित राख्नका नननम्त Link2Feed इजाजतपत्र 

सम्झ ताले बााँनधएको र् । 

 Link2Feed नकन प्रयोग गने ? 

सङ्कलन गररएको जानकारीले Hunger Relief का साझेदारहरू र Food Bank of 

the Rockies लाई हाम्रो समनदायमा भोकका बारेमा अझ राम्रोसाँग जान्न मद्दत गरु् । 

जानकारी एक पटक मात्र सङ्कलन गरेर पनग्ने र हरेक पटक आउाँदा गननु नपन ेभएकाले 

भनवष्यमा आउाँदा अझ नर्टो-नर्टो हुनेर् । 

Link2Feed को सनरनित डाटाबेसमा जानकारी रेकडु गननु कागजमा रेकडु गननुभन्दा 

एकदमै सनरनित हुन्र् । 

 

 Link2Feed नकन प्रयोग गने ? 

तानलमप्राप्त कमुचारी मात्र नसस्टममा लगइन गन ुसक्र्न ्। 

Hunger Relief का साझेदार र Food Bank of the Rockies ले प्रवनृत 

(टे्रन्ड) हरूका बारेमा थाहा पाउन र समनदायका बारेमा थप जानकारी प्राप्त 

गनुका लानग पनहचान नखनल्ने गरी ररपोटुहरू बनाउन सक्र्न ्। 

ररपोटुहरूमा तपाईकंा बारेमा व्यनिगत रूपमा पनहचान खनलाउने जानकारी 

(नाम, ठेगाना, जन्म नमनत) समावेश गररने रै्न । 

 कन न-कुन जानकारी मानगन्र् ? 

नाम, जन्म नमनत र ठेगाना आवश्यक परु्न ्। 

पररवारका सदस्यहरू, जातीयता, शैनिक स्तर, आय स्तर र भोजनसम्बन्धी 

जानकारी जस्ता थप प्रश्नहरूको जवाफ उपलब्ध गराउन अननवायु रै्न तर यी 

जानकारीले Hunger Relief का साझेदारहरूलाई तपाईकंा 

आवश्यकताहरूलाई अझ राम्रोसाँग परूा गन ुसहायता गरु्न ्। 

यनद तपाई ंआफ्नो जानकारी उपलब्ध गराउन चाहननहुन्न वा तपाईलंाई कन नै प्रश्नको 

जवाफ नदन असहज लाग्यो भने हामी तपाईकंो उि रोजाइको सम्मान गर्छ ाँ र जेजस्तो 

भए पनन हामी तपाईलंाई सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्दो प्रयास गने र् ाँ । 

 


