DAVENPORT COMMUNITY SHOOLS

DINH DƯỠNG
Chúng tôi rất vui mừng khi có học sinh của bạn trở lại trường! Mục tiêu của
chúng tôi là đưa mọi thứ trở lại bình thường một cách an toàn nhất có thể!
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách và mong muốn tiếp
tục cung cấp cho học sinh những bữa trưa tuyệt vời mỗi ngày. Dưới đây là
một số quy trình chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo các bữa ăn an toàn,
lành mạnh cho trẻ em trong tuần học! Sau khi bạn đặt bữa ăn, họ sẽ tiếp
tục cho đến khi bạn hủy.
Để hủy, hãy gọi bộ phận Điều hành theo số 563-336-7430.

On-Site Hybrid
Mô hình học tập
• Trẻ em sẽ có cơ hội để rửa và vệ sinh tay
• Bàn sẽ được khử trùng và vệ sinh trước
khi đến
• Trẻ em sẽ có tùy chọn bữa trưa nóng hoặc
bữa trưa nguội. Tất cả các bữa trưa sẽ
đáp ứng các nguyên tắc của USDA
• Học sinh THCS và THPT sẽ quẹt thẻ Sinh
viên để thanh toán tiền ăn. Sẽ có bán hàng
gọi món nhưng không nhận tiền mặt cho
đến cuối năm nay
• Các bữa ăn tại nhà sẽ được cung cấp cho
học sinh khi đi học về
• Học sinh theo học các trường CEP không
bắt buộc phải đăng ký bữa ăn
• Các bữa ăn đã chọn sẽ được tính vào tài
khoản ăn trưa của con bạn, giống như khi
chúng ở trong căng tin

Trực tuyến
Mô hình học tập
• Để đảm bảo học sinh nhận được bữa ăn
khi học từ xa, chúng tôi sẽ yêu cầu phụ
huynh đặt trước bữa ăn
• Tất cả các đơn đặt hàng phải được đặt
trước 5:00 chiều Thứ Hai để nhận hàng
vào Thứ Ba tại DLC. Các bữa ăn sẽ đáp
ứng các nguyên tắc của USDA
• Để đặt hàng, đơn yêu cầu nhận hàng
phải được điền đầy đủ các thông tin sau:
o Họ, tên và cấp lớp của học sinh
o Trường học sinh đang theo học
o Email
o Số điện thoại di động
• Có thể đón nhiều học sinh và lớp cùng
một lúc từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều
• Các bữa ăn đã chọn sẽ được tính vào tài
khoản ăn trưa của con bạn, giống như
khi chúng ở trong căng tin

Bấm vào đây để truy cập Mẫu Yêu cầu Bữa ăn
DCSD.

