
Nhận Buổi Ăn và Giao Buổi Ăn trên Toàn Học Khu 
 
CẬP NHẬT NGÀY 7 THÁNG 5, NĂM 2020 - Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 18 tháng 3, Trường Công Lập Shakopee sẽ 
cung cấp các dịch vụ thực phẩm theo một cách mới.  Dịch vụ nhận buổi ăn và giao buổi ăn trên toàn học khu 
bằng xe buýt của trường đang được cung cấp cho tất cả trẻ em. 
 
Bắt đầu ngày 18 tháng 3, năm 2020, thực phẩm cho tất cả trẻ em được phân phối trong ba cách: 
 
Nhận Buổi Ăn trên Toàn Học Khu:  Các Trường Công Lập Shakopee sẽ phân phát các túi đồ ăn trưa cho tất cả 
trẻ em theo kiểu lái xe đến từ 11 giờ sáng – 1 giờ trưa tại Shakopee High School.  Địa điểm lấy thực phẩm nằm 
phía bắc của tòa nhà (đại lộ 17). 
 
Good To Go Kids:  Bắt đầu thứ Sáu, ngày 27 tháng 3, năm 2020, chúng tôi hợp tác với chương trình Good To 
Go Kids để phân phát các ba lô thực phẩm đầy thức ăn cho các trẻ em ăn cuối tuần.  Tất cả trẻ em có thể lấy 
thực phẩm mổi thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại West Middle School.  Các trẻ em không cần phải ghi 
danh trước hoặc đã ghi danh trong năm học.  Chương trình này dành cho tất cả trẻ em mổi thứ Sáu. 
 
Buổi Ăn Giao bằng Xe Buýt của Trường:  Các Trường Công Lập Shakopee đang hợp tác với hãng Vận Chuyển 
Palmer để giao các buổi ăn ở các địa điểm trên toàn học khu.  Các buổi ăn sẽ được giao tới những khu vực sau 
đây từ thứ Hai đến thứ Sáu:  
 
Bus #1:  
Jackson Heights 11:00 - 11:25 giờ sáng 
Mobile Manor 11:30 – 12:00 giờ trưa 
 
Bus #2:  
Sweeney Elementary 11:00 - 11:15 giờ sáng 
Taylor Street Complex (Cul De Sac off 13th Ave) 11:20 - 11:40 giờ sáng 
Bonnevista Terrace 11:45 – 12:00 giờ trưa  
 
Bus #3:  
Sarazin Flats 11:00 - 11:25 giờ sáng 
Fire Station at Evergreen Townhomes 11:30 - 11:45 giờ sáng 
East Middle School 11:50 - 12:10 giờ trưa 
 
Bus #4: 
Pearson Elementary 11:15 - 11:30 giờ sáng 
Clifton Apartments 11:34 - 11:50 giờ sáng 
Garden Lane Cul-de-sac 11:55 -12:10 giờ trưa 
 
Bus #5:  
Eagle Creek Townhomes 11:00 - 11:25 giờ sáng 
Valley Haven 11:30 – 12:00 giờ trưa 
  
Các buổi ăn sẽ được phân phát đến ngày 4 tháng 6, năm 2020.  
  
Nếu quý vị có các câu hỏi, vui lòng liên lạc Dịch Vụ Thực Phẩm của các Trường Công Lập Shakopee số  
952.496.5140. 


