
 

Thông Tin Cập Nhật về Các Bữa Ăn PPS: Cách Nhận Các 
Bữa Ăn Bắt Đầu Từ Tuần Tới 
Ngày 25 Tháng 3, 2021 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Các bữa ăn miễn phí rất quan trọng đối với nhiều gia đình của chúng tôi và chúng tôi đang làm việc để 
bảo đảm tất cả học sinh được tiếp tục cung cấp bữa ăn, cho dù các em có trở lại trường để được giảng 
dạy trực tiếp hay không hoặc nếu các em vẫn tiếp tục học tập từ xa. Tất cả các bữa ăn của trường học sẽ 
tiếp tục được miễn phí cho tất cả học sinh ở tất cả các trường, và không cần thẻ học sinh hoặc tên để 
nhận bữa ăn. 
 
Một khi học sinh trở lại chương trình giảng dạy trực tiếp hybrid, các bữa ăn sẽ được phục vụ tại trường 
học vào cuối mỗi buổi học trực tiếp của các em. 
 
Nếu học sinh tiếp tục học tập từ xa - hoặc nếu việc học trực tiếp hybrid của các em chưa bắt đầu – gia 
đình nên đến bất kỳ địa điểm phân phối bữa ăn mới nào của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 3:30 
đến 4:30 chiều vào các ngày học để nhận bữa ăn. Dưới đây là danh sách các địa điểm phân phối bữa ăn. 
 
Tuy nhiên, các học sinh học tập từ xa cũng sẽ có sự lựa chọn để đến nhận các bữa ăn ở trường của các 
em. Các gia đình nên liên lạc với trường học của con em mình để tìm lịch trình phân phát bữa ăn. 
 
Các Địa Điểm Phân Phối Bữa Ăn Mới 
 
Trong thời gian còn lại của năm học, các bữa ăn lấy mang đi sẽ được cung cấp từ 3:30 đến 4:30 chiều 
vào các ngày học cho tất cả trẻ em trong cộng đồng (các học sinh PPS và các trẻ em không ghi danh tại 
PPS) từ 1-18 tuổi. 
 
Các địa điểm phân phối thức ăn bên lề đường ngoài trường học: 
 

• Beaumont Middle School, 4043 NE Fremont St. 
• Franklin High School, 5405 SE Woodward St. 
• George Middle School, 10000 N Burr Ave. 
• Harriet Tubman Middle School, 2231 N Flint Ave.  
• Hosford Middle School, 2303 SE 28th Pl.  
• Ida B. Wells High School, 1151 SW Vermont St.  
• Jackson Middle School, 10625 SW 35th Ave. 
• Jefferson High School, 5210 N Kerby Ave. 
• Lane Middle School, 7200 SE 60th Ave. 



• Leodis V. McDaniel @ Marshall High School, 3905 SE 91st Ave.  
• Mt. Tabor Middle School, 5800 SE Ash St.  
• Ockley Green Middle School, 6031 N Montana Ave. 
• Robert Gray Middle School, 5505 SW 23rd Ave.  
• Roosevelt High School, 6941 N Central St.  
• Roseway Heights Middle School, 7334 NE Siskiyou St. 

 
Để biết thêm thông tin hoặc nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng truy cập trang web Dịch vụ Dinh dưỡng 
PPS PPS Nutrition Service website. Quý vị cũng có thể gửi email tới  nutritionservices@pps.net hoặc gọi 
số 503-916-3399. 
 
Cám ơn quý vị. 
 

https://www.pps.net/Domain/59
mailto:nutritionservices@pps.net

