Ngày 17 tháng 3, 2020
Trường Công Quận Clayton Mở Rộng Dịch Vụ Bữa Ăn Nhận Lấy và Đi (Grab-N-Go)
Học Khu đối tác với dịch vụ Atlanta Food Bank để cung cấp thực phẩm
JONESBORO – Hiệu lực vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 3, 2020, Trường Công Quận Clayton (CCPS) sẽ mở thêm
mười một (11) địa điểm dịch vụ bữa ăn Grab-N-Go tổng cộng hai mươi mốt (21) địa điểm để cung cấp bữa ăn
sáng và bữa ăn trưa cho học sinh trong thời gian trường học đóng cửa. Hệ thống trường học đã thay đổi giờ phục
vụ cho phép học sinh nhận cả bữa ăn sáng và bữa ăn trưa cùng một lúc. Giờ mới để nhận bữa ăn là 9:00
sáng đến 12:00 trưa. Xin lưu ý rằng học sinh phải có mặt để nhận bữa ăn. Những bữa ăn này có sẵn cho tất
cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi được tiểu bang xác nhận bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần.
Các địa điểm hiện đang phục vụ các bữa ăn như sau: Các trường tiểu học: Church Street, Eddie White Academy,
Edmonds, Fountain, Huie, Jackson, King, Lake Ridge, Lee Street, Pointe South, Tara và West Clayton. Các
trường trung học: Kendrick, Morrow, North Clayton và Rex Mill. Các trường trung học cấp ba: Forest Park,
Lovejoy, Mount Zion, Mundy Mill và Riverdale.
“Học khu của chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình của đại dịch coronavirus trong quốc gia, chúng tôi hiểu rằng
chúng tôi phải làm những gì có thể làm để đảm bảo là chúng tôi phục vụ cộng đồng trong khả năng của chúng
tôi,” Tiến sĩ Morcease J. Beasley, Giám thị học đường, cho biết “Chúng ta có một dân số đa dạng trong học khu
và chúng tôi hiểu những sự trở ngại liên quan đến việc tham gia vào dịch vụ bữa ăn. Vì vậy chúng tôi mở thêm
nhiều địa điểm, hy vọng sẽ giảm đi một số trở ngại đó cho học sinh và gia đình.”
Ngoài ra, kho thực phẩm Atlanta Community Food Bank sẽ lập xe Thực phẩm Di động sẽ có sẵn để hỗ trợ các
gia đình vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 lúc 4:00 chiều tại trường trung học Forest Park. Thực phẩm di động dự
kiến trước đó vào thứ ba, ngày 31 tháng 3 tại trường tiểu học Riverdale sẽ được hợp nhất với dịch vụ thực phẩm
được cung cấp tại trường tiểu học King vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3, 2020. Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 3,
Atlanta Community Food Bank cũng sẽ cung cấp thực phẩm miễn phí đến các gia đình học sinh trường công
quận Clayton tại năm (5) địa điểm vào mỗi Thứ Sáu, từ 9:00 sáng - 12:00 trưa cho đến khi có thông báo mới.
Đia điểm lưu trữ các dịch vụ thực phẩm của Atlanta Community Food Bank có hiệu lực vào Thứ Sáu, ngày 27
tháng 3 là trường tiểu học Huie, trường tiểu học King, trường tiểu học Tara, trường tiểu học West Clayton và
trường trung học Lovejoy. Cần người tình nguyện cho những ngày này tại năm địa điểm của kho hàng thực phẩm
và nên có mặt lúc 9:00 sáng thứ năm hàng tuần cho đến khi có thông báo mới để đóng gói thực phẩm. Ngoài ra,
cần người tình nguyện để hỗ trợ phân phối thực phẩm đóng gói, người tham gia sẽ đến lúc 8:00 sáng thứ Sáu
hàng tuần, tại các địa điểm cho đến khi có thông báo mới. Các cá nhân muốn cơ hội tình nguyện tham gia việc
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hỗ trợ này nên xác nhận qua email tại ccpscommunication@clayton.k12.ga.us. Các dịch vụ thực phẩm sẽ có sẵn
để nhận vào mỗi Thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa.
Điều quan trọng cần lưu ý là nhân viên học khu đang tiếp tục theo dõi tình hình của COVID-19 trong tiểu bang
và quốc gia của chúng ta và sẽ điều chỉnh các kế hoạch khi cần thiết để ứng phó với hoàn cảnh thay đổi. Tất cả
các cập nhật sẽ được truyền đạt khi tình huống xảy ra.
Về Trường Công Quận Clayton County Public Schools
Trường công quận Clayton County Public Schools (CCPS) được AdvancED – Southern Association of Colleges
và Schools Council về Accreditation và School Improvement công nhận trọn vẹn. Học khu tập trung chương
trình đẳng cấp thế giới-lớp học theo giáo trình thách thức đã được giảng dạy từ pre-kindergarten đến khối lớp 12.
Phục vụ trên 55,000 học sinh, trường công quận Clayton County Public Schools được xếp trong khoảng 100 học
khu lớn nhất trong U.S. và là hệ thống trường lớn thứ năm trong Georgia.
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