Thông tin cập nhật về việc phân phát bữa ăn cho
tuần lễ từ Ngày 29 Tháng 6 đến Ngày 3 Tháng 7
Kính gửi các gia đình PPS,
Chúng tôi muốn chắc chắn cho quý vị biết về sự thay đổi trong việc phân phát bữa ăn. Chỉ trong
tuần này, các bao đựng thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa sẽ có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Tư thay
vì Thứ Hai đến Thứ Năm như thông thường. Các bao đựng thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa sẽ
được phân phát bên ngoài 14 trường học của chúng tôi, từ 11:30 sáng đến 1 giờ chiều.
Để bù cho tuần rút ngắn, thực phẩm phân phối vào ngày Thứ Tư sẽ bao gồm các bữa ăn trong
bốn ngày. Xin chia sẻ thông tin này với các gia đình mà quý vị biết họ sử dụng dịch vụ này.
Chúng tôi yêu cầu quý vị tuân theo các quy tắc cách ly xã hội đã được đề nghị và đeo khẩu trang
khi đến nhận bữa ăn. Các địa điểm phân phát bữa ăn của chúng tôi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave.
César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd.
Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave.
Faubion School - 2930 NE Dekum St.
Franklin High School - 5405 SE Woodward St.
George Middle School - 10000 N Burr Ave.
Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd.
Lent School - 5105 SE 97th Ave.
Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave.
Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy.
Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave.
Scott Elementary - 6700 NE Prescott St.
Sitton Elementary - 9930 N Smith St.
Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St.

Chúng tôi hy vọng quý vị đang có một mùa hè tuyệt vời và an toàn.
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