Cập nhật thông tin Dịch vụ Bữa ăn PPS: Nhận Bữa ăn
cho Kỳ nghỉ mùa Xuân vào Ngày 19 Tháng 3
Ngày 18 tháng 3 năm 2021
Kính gửi các Gia đình PPS,
Chúng tôi muốn quý vị biết một số cập nhật thông tin quan trọng và những thay đổi sắp tới về dịch vụ
bữa ăn của chúng tôi. Bởi vì đang trong kỳ nghỉ mùa xuân nên dịch vụ các bữa ăn sẽ tạm ngưng vào tuần
tới (Ngày 22-26 Tháng 3). Xin vui lòng đến một trong những địa điểm phân phối bữa ăn hiện tại của
chúng tôi current meal distribution sites vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3, từ 3:00 đến 4:30 chiều để lấy
các bữa ăn cho bảy ngày trong kỳ nghỉ mùa xuân.
Trong quá trình chuyển đổi sắp tới qua hình thức học kết hợp (hybrid), ngày cuối cùng để giao bữa ăn tại
nhà sẽ là Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3. Bộ phận Dịch vụ Dinh dưỡng PPS vô cùng cảm ơn cho sự hợp tác với
bộ phận Vận chuyển Học sinh PPS trong chín tháng qua để cung cấp dịch vụ này cho học sinh và gia đình
của chúng tôi.
Dịch vụ bữa ăn sẽ hoạt động trở lại với các địa điểm và thời gian phục vụ mới vào Ngày 29 tháng 3.
Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về các địa điểm và thời gian phục vụ mới này. Cho dù con em
của quý vị tham gia mô hình học tập kết hợp hay tiếp tục học từ xa, các bữa ăn ở trường sẽ vẫn miễn
phí cho tất cả học sinh ở tất cả các trường học, bất kể đủ điều kiện hay không. Không cần thẻ học sinh,
tên hoặc thông tin khác để nhận bữa ăn.
Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ bữa ăn của chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web Dịch vụ Dinh
dưỡng PPS Nutrition Services website. Quý vị cũng có thể gửi email tới nutritionservices@pps.net hoặc
gọi 503-916-3399 với bất kỳ câu hỏi nào.
Chúc quý vị một kỳ nghỉ xuân an toàn và thư thái.

