Lịch Trình Mới về Dịch Vụ Bữa Ăn MCPS và Tài Liệu Giảng Dạy cho Học Sinh
Bắt đầu từ Ngày 20 tháng 4, 2020, MCPS sẽ điều chỉnh chương trình dịch vụ các bữa ăn từ điều hành
năm ngày một tuần sang lịch trình bốn ngày một tuần. Sự điều chỉnh này đang được thực hiện trong nỗ
lực đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên và giảm cơ hội lây truyền COVID-19 (coronavirus). Các
địa điểm bữa ăn sẽ hoạt động như bình thường vào ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu. Vào ngày thứ Tư,
MCPS sẽ cung cấp các bữa ăn cho hai ngày. Vào ngày thứ năm, tất cả các địa điểm các bữa ăn sẽ đóng
cửa. Các bữa ăn sẽ được cung cấp từ 11 giờ sáng đến1 giờ chiều.
Ngoài ra, MCPS sẽ phân phát tài liệu giảng dạy được in tại các địa điểm bữa ăn vào mỗi ngày thứ Tư bắt
đầu từ Ngày 22 tháng 4, 2020. Các tập này sẽ cung cấp nội dung các bài toán và các bài học đọc và viết
cho các học sinh tiểu học và trung học.
Lưu ý Đặc biệt: Ngày thứ Sáu 17 tháng 4 này, các gia đình có thể nhận các tập bài toán cho các học sinh
chuẩn bị mẫu giáo và tiểu học tại tất cả các địa điểm bữa ăn từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Nếu quý vị
không thể đến vào ngày 17 tháng 4, các tập cũng sẽ có sẵn để quý vị đến lấy vào cùng giờ vào ngày thứ
Tư 22 tháng Tư.
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LỊCH TRÌNH PHÂN PHÁT VẬT LIỆU GIẢNG DẠY VÀ CÁC BỮA ĂN
BẮT ĐẦU VÀO TUẦN LỄ NGÀY 20 THÁNG 4, 2020
MCPS cam kết cho sức khỏe và sự lành mạnh của các học sinh và nhân viên chúng tôi. Bắt đầu từ Ngày 20 tháng 4, 2020,
MCPS điều chỉnh lịch phân phát địa điểm các bữa ăn. Các địa điểm sẽ hoạt động như bình thường vào các ngày thứ Hai, thứ
Ba và thứ Sáu. Vào ngày thứ Tư, MCPS sẽ cung cấp các bữa ăn cho hai ngày. Vào ngày thứ Năm, tất cả các địa điểm phân
phát các bữa ăn sẽ đóng cửa. Sự thay đổi này sẽ giảm cơ hội lan truyền COVID-19 và giúp chúng tôi tăng khả năng cung
cấp các bữa ăn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phân phát vật liệu giảng dạy được in tại các địa điểm bữa ăn vào mỗi ngày thứ Tư bắt
đầu từ Ngày 22 tháng 4, 2020.

Thứ Hai
• Điểm tâm
• Bữa ăn trưa
• Bữa ăn tối

Thứ Ba
• Điểm tâm
• Bữa ăn trưa
• Bữa ăn tối

Thứ Tư
• Điểm tâm (x2)
• Bữa ăn trưa
(x2)

• Bữa ăn tối
(x2)

• Phân Phát
Tài Liệu
Giảng Dạy
Hằng Tuần

Thứ Năm

Thứ Sáu

Các Địa Điểm
Bữa Ăn Được
Đóng Cửa để
Giới Hạn Cơ
Hội Tiếp Xúc
và Hỗ Trợ
Tăng Cường
Cung Cấp
Bữa Ăn

• Điểm tâm
• Bữa ăn trưa
• Bữa ăn tối
• Bao Thức
Ăn Cuối
Tuần của
Manna Food
Center

Tìm Các Địa Điểm Phân Phát tại MontgomerySchoolsMD.org/Coronavirus/Meals/#EmergencyMeals

