
 
Các Gia Đình SCUSD Lưu Ý, Chúng Tôi sẽ Tiếp Tục Cung Ứng Các Bữa Ăn Tại Lề Đường cho Học Sinh! 

  
Chào mừng trở lại năm học mới! Bắt đầu ngày 3 tháng 9 năm 2020, các bữa ăn sẽ được phục vụ 
miễn phí cho tất cả các trẻ em, không cần giấy tờ và việc ghi danh.  Các trẻ em không cần có 
mặt để nhận các bữa ăn.  
 
Hôm nay, Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng của chúng tôi nhận được hướng dẫn mới từ Bộ Nông 
Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho phép chúng tôi cung cấp các bữa ăn không trả phí cho tất cả các trẻ 
em từ 18 tuổi trở xuống.  Quí vị có thể nhận tin tức qua đường bưu điện từ Phòng Dinh Dưỡng 
của chúng tôi thông báo các bữa ăn chỉ dành cho các trẻ đã ghi danh học, xin bỏ qua thông báo 
này.  Các trẻ không cần đã ghi danh học trong SCUSD để nhận được bữa ăn miễn phí.  
 
Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ tiếp tục phân phát các bữa ăn tại 44 trường vào Thứ hai, Thứ tư 
và Thứ sáu từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa.   Mặc dù ngày khai giảng năm học rơi vào Thứ năm, 
ngày 3 tháng 9, chúng tôi sẽ cung cấp các bữa ăn cho học sinh từ 11 giờ đến 12 giờ 30 trưa.  
Sau đó, các bữa ăn sẽ là ngày Thứ hai, Thứ tư, và Thứ sáu.   
 

Lấy giờ giải lao từ việc học từ xa và để chúng tôi lo bữa trưa.  Big Spoon Sorbet (Kem Trái Cây 
Muỗng Lớn) sẽ được cung cấp cùng với bữa ăn vào ngày khai giảng năm học.  Chúng tôi cũng 
sẽ cung cấp nhiều bữa ăn trong nhiều ngày cho mỗi lần đến nhận.  Cần thêm tin tức về bữa ăn 
và địa điểm các trường, xin lên trang mạng tại: www.thecentralkitchen.org/curbside. 
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