
Các thay đổi của chương trình phát đồ ăn LPS từ 30 tháng Ba 
 

Kính thưa quý gia đình LPS, 

 

Các Trường Công Lập Lincoln tiếp tục đánh giá lại chương trình phát đồ ăn nhằm duy trì sự 

an toàn cho cộng đồng chúng ta và đảm bảo có thêm nhiều trẻ em trong Lincoln có được 

bữa ăn bổ dưỡng. Theo các quy định hiện thời của Thành phố Lincoln, chương trình phát đồ 

ăn tại các trường có các thay đổi sau đây, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 30 tháng Ba. 

 

● Thêm 4 điểm trường, nâng tổng số điểm phát đồ ăn lên 12. 

● Có thêm nhiều đồ ăn chuẩn bị tại chỗ cho mỗi địa điểm.  

● Ngày phát đồ ăn bây giờ sẽ là hàng tuần vào thứ Hai từ 11 giờ sáng đến 12:30 chiều.  

● Chỗ Drive-thru đã được lập ở từng địa điểm và chúng tôi vô cùng khuyến khích gia 

đình ở trong xe và lấy đồ ăn cho con mình trong làn xe drive-thru. 

● Để giữ mọi người an toàn, xin làm theo biển chỉ dẫn và hướng dẫn của nhân viên 

LPS.  

● Vui lòng tuân theo tất cả các luật giao thông và không làm tắc nghẽn giao thông, các 

đường chính và phụ quanh trường.  

● Các điểm phát đồ ăn sẽ mở cửa lúc 11 giờ sáng, các xe sẽ không được phép đậu chờ 

trước ở đó quá 5 phút trước giờ mở cửa.  

● Có một nơi đi dành cho những gia đình không có xe nhưng gia đình sẽ không được 

xếp các hàng dài. Xin làm theo hướng dẫn của nhân viên LPS. Chúng tôi sẽ xếp các 

cọc tiêu chóp nón để dãn cách hàng phù hợp.  

● Mỗi trẻ em sẽ tiếp tục được nhận 5 phần ăn sáng và 5 phần ăn trưa. 

● Đồ ăn chỉ dành cho trẻ em, và tất cả mọi trẻ em từ 18 tuổi trở xuống đều đều đủ điều 

kiện để nhận đồ ăn.   

● Bây giờ trẻ em phải có mặt để nhận đồ ăn. 

● Cũng có đồ ăn cho người khuyết tật tuổi từ 18 đến 21 tuổi đang tham  gia các 

chương trình của LPS. Họ phải có mặt để nhận đồ ăn. 

 

Các bữa ăn sẽ được phân phát hàng tuần vào thứ Hai, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều tại 

các địa điểm LPS: 

 

● Belmont Elementary School: Xe vào gần hồ bơi trên đường 12th và đường Manatt và 

theo hướng dẫn của nhân viên để vào cửa 36 gần Educare. 

● Arnold Elementary School:  Xe vào lối trên phía bắc của trường trên đường W. 

Cumming vào theo hướng dẫn vào cửa số 10.  

● Calvert Elementary School: Chạy hướng nam đường S. 46th, tấp xe vào chỗ dành cho 

xe buýt ở cửa số 1 trước trường.  



● Hartley Elementary School:  Rẽ vào đường 34th từ đường Vine rồi vào đường nhỏ ở 

phía nam của trường trên đường 34th và lấy đồ ăn ở cửa số 8. 

● Huntington Elementary School: Xe chạy theo hướng bắc trên đường 46 sẽ lái vào làn 

xe buýt ở cửa số 1. 

● Clinton Elementary School: Đi hướng đông đường Clinton đến cửa số 3. 

● Saratoga Elementary School: Đi hướng tây đường Saratoga vào làn xe buýt.   

● West Lincoln Elementary School: Lái xe hướng tây đường W. Dawes và tấp vào làn 

xe buýt ở cửa số 1. 

● Culler Middle School: Giống như đưa học sinh đi học, vào lối đường Vine và theo 

hướng dẫn tới cửa số 1. 

● Park Middle School: Vào vòng xoay xe trên đường F và lấy đồ ăn tại cửa số 5. 

● Northeast High School: Vào bãi đậu xe dành cho nhân viên trên trường Baldwin ở 

phía bắc của trường và theo hướng dẫn quanh hướng tây của trường để đến cửa số 

35 gần nhà ăn cửa trường. 

● Lincoln High School: Vào vòng xoay trên đường 21 và đường J và theo hướng dẫn 

của nhân viên.  

 

Bản đồ drive-thru có trên trang web của trường (lps.org, gõ từ khóa tìm kiếm “food”). Ngoài 

ra, nhân viên LPS cũng sẽ có mặt tại từng điểm để đảm bảo có theo quy định về giữ khoảng 

cách an toàn xã hội vì sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng chúng ta. 

 

 

https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/

