Kính chào Quý Gia Đình FVSD,
Chương trình Dịch Vụ Ẩm Thực của Học Khu Fountain Valley sẽ tạo cơ hội cho các gia
đình lái xe đến và lấy bữa ăn trưa miễn phí cho mọi trẻ em từ 18 tuổi trở xuống tại ba
địa điểm trường học khác nhau. Các bữa ăn sẽ được cung cấp miễn phí bất kể trường
nào con em theo học hoặc nếu con em nhận được bữa ăn trưa miễn phí, giảm giá hoặ
trả tiền. Trẻ em phải có mặt trong xe mới được cung cấp bữa ăn. Các bữa ăn sẽ được
phục vụ từ 11:30 sáng đến 1:00 chiều. Thứ Hai đến Thứ Sáu bắt đầu từ Thứ Tư, 18
tháng 3. Việc dịch vụ lái xe đến lấy thức ăn này sẽ diễn ra tại bãi đậu xe hoặc làn xe
buýt của mỗi trường tham gia phân phát. Xin hãy ở trong xe của quý vị và bữa ăn sẽ
được chuyển đến xe dựa trên số lượng trẻ em trong xe.
Các bữa ăn sẽ có ph ân ph át tại các trường sau:




Cox Elementary:
17615 Los Jardines East, Fountain Valley, 92708
Tamura Elementary: 17340 Santa Suzanne Street, Fountain Valley, 92708
Oka Elementary:
9800 Yorktown Avenue, Huntington Beach 92646

Chương trình này chỉ dành cho việc lái xe đến và nhận các bữa ăn và bữa ăn sẽ không
được tiêu thụ/ngồi ăn tại trường. Chúng tôi khuyến khích các quý gia đình nên tiếp tục
chủ động trong việc giảm nguy cơ lây lan COVID-19 bằng cách không tụ tập tại các địa
điểm trường sau khi bữa ăn được phân phát, tiếp tục rửa tay thường xuyên, hắt hơi
hoặc ho vào khăn giấy và ở nhà nếu quý vị bị bệnh.
Các bữa ăn sẽ bao gồm một món ăn khai vị, trái cây, rau cải và sữa.

Thành thật Cám ơn,
Diane Sharpe
Giám Đốc Dịch Vụ Ẩm Thực

