
Cập nhật suất ăn Grab-and-Go miễn phí: Ngày phân phát mới

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Học Khu North Penn sẽ hợp nhất các ngày 
phân phát suất ăn grab-and-go miễn phí vào các ngày Thứ Hai và Thứ Năm, từ 11:00 sáng đến 
1:00 chiều tại năm địa điểm chọn được liệt kê dưới đây.

Việc cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng cho các gia đình trong thời gian trường học đóng cửa do 
COVID-19 là hoạt động vô cùng quan trọng đối với NPSD. Để thực hiện điều này, NPSD mời 
các gia đình và người chăm sóc lái xe tới* và nhận bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho con 
cái họ.

Các địa điểm nhận bữa ăn sẽ được bố trí tại khu vực trả học sinh của các trường sau vào các 
ngày thứ Hai và thứ Năm, từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều:

 Trường Tiểu học Hatfield, 1701 đường Fairgrounds, Hatfield, PA 19440
 Trường Tiểu học Knapp, 698 Đường Knapp, Lansdale, PA 19446
 Trường Tiểu học Oak Park, 500 Squirrel Lane, Lansdale, PA 19446
 Trường Tiểu học Inglewood, 1313 Đường Allentown, Lansdale, PA 19446
 Trưởng Tiểu học Kulp, 801 Đường Cowpath, Hatfield, PA, 19440

Bữa trưa và bữa sáng mang đi sẽ được cung cấp cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Nằm trong 
hoạt động hợp nhất các ngày phân phát, các gia đình sẽ có thể nhận các bữa ăn có giá trị trong 
ba ngày, cả bữa sáng và bữa trưa cho mỗi trẻ. Mỗi đứa trẻ sẽ nhận được ba bữa sáng và ba 
bữa trưa. Lịch phân phát mới này hiện cung cấp tổng số suất ăn miễn phí trong sáu ngày, tăng 
thêm một bữa sáng và bữa trưa mỗi tuần!

Các gia đình được yêu cầu ở lại trong xe trong quá trình phân phát. Suất ăn sẽ được chuyển 
qua cửa sổ xe dựa trên số lượng trẻ em trong xe. Không ăn tại địa điểm nhận bữa ăn. Không 
yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng hoặc thông tin của học sinh.

Thực đơn, bao gồm các sản phẩm từ sữa, bánh mì, ngũ cốc, đồ ăn nhẹ, trái cây và sữa, có thể 
được tìm thấy tại đây và có thể thay đổi theo tuần. Bữa trưa và bữa sáng sẽ được cung cấp 
trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

*Các gia đình sống gần sát với bất kỳ địa điểm phát bữa ăn nào có thể đi bộ đến để nhận 
nhưng không được tụ tập tại địa điểm cấp phát đó.

Thông tin về các kho thực phẩm địa phương có thể được tìm thấy tại đây dành cho các gia đình 
cần hỗ trợ thêm.

Quý vị có thể liên hệ với Phòng Dịch vụ Dinh dưỡng Học khu North Penn theo số 215-853-1080 
hoặc froehlml@npenn.org nếu có thắc mắc về dịch vụ này.


