
 

Thông Tin Cập Nhật Mùa Thu 2020: Bữa Sáng và Bữa 
Trưa Miễn Phí cho Tất Cả Học Sinh 
Ngày 22 Tháng 9, 2020 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Khi năm học 2020-21 đang bắt đầu, chúng tôi vui mừng chia sẻ tin tức về các bữa ăn ở trường. Qua sự 
cộng tác của chúng tôi với Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ có thể cung cấp các bữa ăn tại trường 
miễn phí cho tất cả học sinh vào lúc này. 
 
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA announced) thông báo rằng họ đang tiếp tục chương trình cung cấp bữa 
sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả trẻ em trong mùa hè. Đối với Sở Học Chánh Portland, điều này có 
nghĩa là chúng tôi sẽ có thể cung cấp các bữa ăn đủ cho bảy ngày mỗi tuần không những chỉ cho các 
học sinh PPS, mà cho tất cả trẻ em trong Portland từ 1-18 tuổi. 
 
Như chúng tôi đã thông báo vào Tháng 8 (we announced in August), chúng tôi đã mở thêm các địa điểm 
phân phối các bữa ăn đến 38 trường học, nơi các gia đình có thể nhận những bao thức ăn sáng và thức 
ăn trưa vào những ngày được ấn định, từ 3 đến 5 giờ chiều. 
 
Lịch trình phân phát bữa ăn thông thường của chúng tôi sẽ là: 

 
• Thứ Hai: thức ăn đủ cho 2 ngày 
• Thứ Tư: thức ăn đủ cho 2 ngày 
• Thứ Sáu: thức ăn đủ cho 3 ngày 

 
Danh sách đầy đủ các địa điểm phân phát bữa ăn có tại trang web Fall 2020 Meals webpage. Các gia 
đình được hoan nghênh đến bất cứ địa điểm trường học nào để nhận thức ăn, bất kể con em có đi học 
ở trường đó hay không. Không cần phải ghi danh hoặc cung cấp thẻ học sinh khi đến lấy thức ăn. Tất cả 
các địa điểm đều ở bên ngoài và chúng tôi yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách 
tiếp xúc với người khác khi đến lấy thức ăn. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho quý vị biết bất cứ thông tin cập nhật hoặc thay đổi nào đối với dịch 
vụ phân phát bữa ăn. Để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ, xin liên lạc với Ban Dịch Vụ Dinh Dưỡng theo 
số 503-916-3399 hoặc nutritionservices@pps.net. 
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