
Yêu cầu thức ăn hộp miễn phí cho kỳ nghĩ xuân trước ngày 29 tháng 
3

Gia đình có thể yêu cầu cung cấp thức ăn sáng và trưa 7 ngày miễn phí cho mỗi học 
sinh trong thời gian nghĩ xuân, hoàn tất mẩu đơn tại trường hoặc địa điểm phân phối 
thực phẩm của cộng đồng Sở giáo dục Olympia (OSD), hoặc email chi nhánh Dịch vụ 
Dinh dưỡng Trẻ em. Đơn phải nộp trước 4 giờ chiều thứ hai ngày 29 tháng 3.

Thức ăn hộp cho bãy ngày sẽ được phân phối từ 11:30 a.m đến 1:00 p.m vào thứ hai, 
5 tháng 4.  Gia đình có học sinh đang học tại trường trong quận có thể chọn một trong 
bốn trường tiểu học để nhận thức ăn miễn phí: Hansen, Centennial, Garfield hoặc 
Roosevelt.

Tất cả học sinh và trẻ em đến 18 tuổi đều có thể đặt thức ăn hộp miễn phí.

Để đặt trước thức ăn hộp bãy ngày cho tuần 5 tháng 4, vui lòng lấy mẫu đơn yêu cầu 
từ trường đang học hiện tại, hoặc bất cứ địa điểm phân phối thực phẩm của cộng đồng, 
mở cửa từ 11:30 sáng đến 1 giờ trưa trong tuần. Đơn yêu cầu thức ăn hộp cũng có thể 
lấy từ trên trang web OSD. Xin gửi lại đơn này đến bất cứ địa điểm phân phối thực 
phẩm trước Thứ Hai, ngày 29 tháng 3. Bản đồ hướng dẫn đường đến các địa điểm 
phân phối thực phẩm được đăng trên trang web OSD  .  

Gia đình cũng có thể email chi nhánh Dịch vụ Dinh dưỡng Trẻ em tại 
lmorrison@osd.wednet.edu. Xin nhớ bao gồm trong email những dữ kiện dưới đây:

· Bao nhiêu học sinh/thanh thiếu niên trong gia đình cần thức ăn hộp bãy
ngày.
· Địa điểm nào quý vị sẽ đến nhận thức ăn hộp bãy ngày (Trường tiểu học
Hansen, Centennial, Garfield hoặc Roosevelt).
· Xin email những dử kiện này trước 4 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
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