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Ngày 18 Tháng 3 Năm 2022
Kính Gửi Phụ Huynh Và Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Sở Y Tế Công Cộng Philadelphia (PDPH) tiếp tục cho biết là số ca nhiễm COVID-19 ở Philadelphia luôn
ở mức thấp. Việc giảm bớt các trường hợp dương tính đã dẫn đến việc không có trường nào phải đóng
cửa trong vài tuần qua, báo hiệu một sự thay đổi đáng mừng trong cộng đồng Sở Giáo Dục khi chúng ta
có cảm giác bình thường trở lại. Vì tiến độ khả quan này, Bộ Phận Dịch Vụ Thực Phẩm sẽ đóng cửa 12
địa điểm phân phối suất ăn sau ngày hôm nay, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022.
Nếu các trường hợp COVID dương tính có gia tăng và một trường học của Sở Giáo Dục được hướng dẫn
dạy trực tuyến thì Bộ Phận Dịch Vụ Thực Phẩm sẽ phân phát bữa ăn sáng và ăn trưa hàng ngày tại
trường, bắt đầu từ 9:00-11:00 sáng ngày hôm sau. Các bữa ăn sẽ được phân phối hàng ngày cho đến khi
trường tiếp tục trở lại giảng dạy trực tiếp như bình thường. Bất kỳ gia đình nào tiếp tục yêu cầu hỗ trợ bữa
ăn hàng ngày nên truy cập trang: www.phila.gov/food để tìm thông tin về các địa điểm cung cấp bữa ăn
do Thành Phố Philadelphia điều hành.
Chúng tôi rất biết ơn vì đã có thể cung cấp dịch vụ này cho cộng đồng Philadelphia và sẽ tiếp tục cố gắng
hết sức để hỗ trợ học sinh và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các em.
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