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Thông tin về các địa điểm phân phối bữa ăn 
Kính gửi các gia đình PPS, 

Khi chúng tôi bước vào tuần thứ ba của các trường học đóng cửa vì đại dịch coronavirus, chúng 
tôi rất vui mừng có khả năng cung cấp các bữa ăn cho các học sinh trở lại, bắt đầu từ Thứ Hai, 
Ngày 30 Tháng 3. Như chúng tôi đã làm trong tuần đầu tiên khi trường học đóng cửa, chúng tôi 
đang chuẩn bị sẵn các bao thức ăn sáng và ăn trưa để học sinh và gia đình đến lấy bên ngoài 15 
trường học của chúng tôi. Ngoài ra, bảy trong số các địa điểm này hiện sẽ bao gồm các dịch vụ 
phân phối thực phẩm mỗi tuần một lần cho các gia đình cần cửa hàng tạp hóa và các mặt hàng 
khác mà chúng tôi đã cung cấp trước đây tại các địa điểm trường học của SUN. PPS. 

Các địa điểm trường học sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Các 
địa điểm là (các địa điểm có kho chứa thực phẩm được ghi chú bởi *; bấm vào đây để xem ngày 
và giờ ): 

• Trường Tiểu Học Boise-Eliot/Humboldt - 620 N Fremont Ave 
• Trường Tiểu Học César Chávez - 5103 N Willis Blvd 
• Trường Trung Cấp George - 10000 N Burr Ave 
• Trường Tiểu Học Grout - 3119 SE Holgate Blvd 
• Trường Harrison Park - 2225 SE 87th Ave 
• *Trường Lent - 5105 SE 97th Ave 
• *Trường Tiểu Học Dr. Martin Luther King Jr. - 4906 NE 6th Ave 
• Trường Tiểu Học Rigler - 5401 NE Prescott St 
• *Trường Tiểu Học Rosa Parks - 8960 N Woolsey Ave 
• *Trường Tiểu Học Scott - 6700 NE Prescott St 
• *Trường Tiểu Học Sitton - 9930 N Smith St 
• *Trường Tiểu Học Woodmere - 7900 SE Duke St 
• Trường Tiểu Học Markham - 10531 SW Capitol Hwy 
• Trường Trung Học Madison tại Marshall - 3905 SE 91st Ave 
• *Trường Trung Học Franklin - 5405 SE Woodward St 

Trong tuần đầu tiên đóng cửa trường, chúng tôi đã phân phát 30.600 bữa ăn cho các gia đình 
trong bốn ngày. Chúng tôi đang làm việc để bổ sung thêm cho kho tích trữ thực phẩm của chúng 
tôi, tập trung vào các mặt hàng thích hợp tốt nhất với mô hình lấy và sử dụng để tuân theo các 
hướng dẫn luôn thay đổi, chặt chẽ hơn của các cơ quan y tế và các nhà lãnh đạo chính quyền. 
Các địa điểm của chúng tôi được thiết lập với các thực hành bắt buộc cách xa xã hội. Chúng tôi 
yêu cầu gia đình, khi đến lấy bữa ăn, cũng nên chú ý đến nguyên tắc cách xa xã hội. 

Xin lưu ý rằng việc hợp nhất các kho chứa thực phẩm vào các địa điểm phân phối bữa ăn có 
nghĩa là các kho chứa thực phẩm tại các địa điểm trước đây đã bị đóng cửa, ngay cả ở tại các 
trường học đang phục vụ như các địa điểm phân phối bữa ăn. Các kho chứa thực phẩm tại 
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Bridger, César Chávez, Harrison Park, Kelly, Lane, Madison tại Marshall, Roosevelt và Woodlawn 
đã bị đóng cửa. Các kho chứa thực phẩm cung cấp thực phẩm phân phối từ Ngân hàng Thực 
phẩm Oregon kết hợp với các đối tác cộng đồng như Immigrant and Refugee Community 
Organization, Latino Network, Portland Parks & Recreation, và Self Enhancement Inc.  

Các địa điểm phân phối các bữa ăn cũng sẽ có sẵn các bộ tài liệu học tập, và tài liệu nghệ thuật 
để phân phát vào đầu tuần. 

 

 

 

 


