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အစာားအစာ အစီအစဥ္ အပ္ဒိတ္ ္ာား
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္ ႈဌာနသည္ အသက္ (18) ႏွစ္ေအာက္ အြန္္ိိုင္ား ွ သိို႔ ဟိုတ္ ္ူကိိုယ္တိိုင္ တက္ေရာက္ျခင္ားကိို
ျပဳ္ိုပ္ေနသူ

ည္သူ ဆိိုအာား

က္န္ား ာေရားႏွင့္

ညီညြတ္ေသာ

အစာားအစာ ္ာားကိို

အခ ့ေပားအပ္ရန္

ကတိကဝတ္ျပဳထာားသည္။ ေအာက္တင
ြ ္ MPS အစာားအစာ ဝန္ေဆာင္ ႈကိို အက္ိဳားသက္ေရာက္ေစ ည့္ ျဖစ္္ာ ည့္
အေျပာင္ားအ္ ္ာားကိို အက္ဥ္ားခ္ဳပ္ ေဖာ္ျပထာားသည္။

အစီအစဥ္

အပ္ဒတ
ိ ္ ္ာား
- Stop, Grab, and Go ေနရာ ္ာားႏွင့္ သီတင္ားပတ္ေနာက္ဆိုားံ ရက္တြင္ အစာားအစာ

Stop, Grab, & Go

အထိုပ္အပိားို ္ာားကိို 4/1/21 တြင္ ရပ္ပါေတာ့ ည္။
- ္ူကိိုယတ
္ ိိုင္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ ာွ ယူေသာ အစာားအစာ ္ာားကိို Stop, Grab, and Go အစာားအစာ
ဝန္ေဆာင္ တ
ႈ ြင္ အစာားထိိုားပါ ည္။
- ေက္ာင္ားတြင္ ္ူကိိုယတ
္ ိိုင္ တက္ေနသည့္ ေက္ာင္ားသာား ္ာားသည္ တန္ၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔၊
ၾကာသပေတားေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တ႔တ
ိို ြင္ နက္စာႏွင့္ ေန႔္ည္စာကိို ရရွိပါ ည္၊ ႀကိဳတင္ွာယူျခင္ားကိို ဗိုဒၶဟူားေန႔တြင္ ရယူႏိိုင္သည္။

္ူကယ
ိို တ
္ င
ိို ္
တက္ေရာက္သည့္
ေက္ာင္ားသာား ္ာား

- ဖိိုင္တြရွိ အထူားအစာားအစာ ္ိိုအပ္ခ္က္ ေဖာင္ ္ာားရွိသည့္ ေက္ာင္ားသာား ္ာားအာား အစာားအစာ
အစာားထိိုားေပားပါ္ိ ့္ ည္။
o သင္၏ေက္ာင္ားသာားတြင္ အထူားအစာားအစာ ္ိအ
ို ပ္ခ္က္ အသစ္ သိ႔ို ဟိုတ္ အပ္ဒတ
ိ ္
္ိိုအပ္ပါက ေက္ားဇူားျပဳ၍ ျဖည့္ပါ MPS အထူားအစာားအစာ ္ိအ
ို ပ္ခ္က္ ္ာား:
စာားေသာက္ျခင္ားႏွင့္ အေကၽြားအေ ြားဆိင
ို ရ
္ ာ အကျဖတ္ေဖာင္ပိုစ
ံ ံ (bit.ly/MPSSDNForm)
ႏွင့္ ၎ကိို dasjl@milwaukee.k12.wi.us သိ႔ို အီားေ ား္္ပိို႔ပါ။
o သင့္ကေ္ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ စိားို ရိ ရ
္ သည့္ အစာားအစာ ဓာတ္ တည့္ျခင္ား ္ာား
ရွပ
ိ ါက သင္၏ေက္ာင္ားႏွင့္ စာသင္ခန္ားဆရာအာား အေၾကာင္ားၾကာားပါ။
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- ႀကိဳတင္- ွာယူေသာ အစာားအစာ ္ာားကိို ေက္ာင္ားဖြင္ရ
့ က္ ္ာားတြင္ နက္ 9:00 ွ 10:00
အၾကာား MPS ေက္ာင္ားအ ္ာားစိုတြင္ ရယူႏိိုင္သည္။
- ႀကိဳတင္ ွာယူေသာ အစာားအစာတြင္ နက္စာ တစ္ခို၊ ေန႔္ည္စာ တစ္ခိုႏွင့္ 8 ေအာင္စ ႏိို႔
ႏွစဗ
္ ားူ ပါဝင္ ည္။
- အထူား ္ိိုအပ္ေသာ အစာားအစာ ္ာား အပါအဝင္ အစာားအစာ အ ွာစာ ္ာားကိို အြန္
္ ိိုင္ား ွ
ႀကိဳတင္ ွာၾကာား ႈပိုံစက
ံ ိို သိုံား၍ ွာယူႏိိုင္သည္- http://bit.ly/MPSMealOrder
- အပတ္စဥ္ အစာားအစာ အ ွာစာ ္ာားကိို ေအာက္ပါဇယာားအတိင
ို ္ား တင္သြင္ားရပါ ည္-

အေဝားသင္

အစာားအစာ

အပတ္စဥ္ ေအာက္ပါရက္ ွ

ေက္ာင္ားသာား ္ာားႏွင့္

အ ာွ စာကိို ညေန 5

စတင္ကာ အစာားအစာ

အေဝား ွ

နာရီထက္

ရယူရန္အတြက-္

ေနာက္ က္ဘ

သင္ၾကာားသည့္

ာွ ယူရ ည္-

ရက္စြ ္ာားႀကိဳတင္- ာွ ယူေသာ
အစာားအစာ ္ာား

3/29/2021

4/12/2021

3/29/2021

4/19/2021

4/14/2021

4/26/2021

4/21/2021

5/3/2021

4/29/2021

5/10/2021

5/5/2021

*5/17/2021

5/12/2021

5/24/2021

5/19/2021

*5/31/2021

5/26/2021

6/7/2021

*ေက္ာင္ားသာား တက္ေရာက္သည့္ရက္ ္ာားႏွင့္ အာား္ပ္ရက္ ္ာားေၾကာင့္ အစာားအစာ ရယူသည့္ ရက္ ္ာားႏွင့္ ေနရာ ္ာား
အေျပာင္ားအ္ ရွိႏိိုင္သည္။

ေ ားခြနား္ ္ာား
ရွပ
ိ ါသ္ာား။

အစာားအစာ အစီအစဥ္ ေျပာင္ား္ ႈ ္ာား သိ႔ို ဟိုတ္ ႀကိဳတင္ ွာယူေသာ
အစာားအစာေဖါင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီား အကူအညီရရန္ ေ ားခြန္ား ္ာားအတြက္ ေက္ားဇူားျပဳၿပီား (414) 4758370 ကိို ဖိုန္ားေခၚပါ သိ႔ို ဟိုတ္ schoolnutrition@milwaukee.k12.wi.usသိ႔ို အီားေ ား္္ပ႔ပ
ိို ါ။
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