
 

 

Tổng quan Chương trình Bữa ăn của Học khu 16 Queen Bee  

2021-2022 

Chương trình Bữa ăn tại Học khu 16 Queen Bee do liên bang tài trợ. USDA mở rộng các miễn trừ đối với toàn 

bộ các học khu nhằm cho phép học sinh ăn MIỄN PHÍ trong năm học này do đại dịch COVID 19. Nhóm Sở 

Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng vui mừng được cung cấp trực tiếp cho học sinh những bữa ăn dinh dưỡng 

trong năm nay. Với phần lớn các nhân viên của chúng tôi là thành viên trong cộng đồng địa phương, nên sức 

khỏe và thể lực của học sinh là ưu tiên hàng đầu của họ. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chương 

trình của chúng tôi trong năm nay: 

 

Menu bao gồm những lựa chọn nào? 

Đối với bữa trưa, học sinh sẽ có món ăn nhẹ nóng hoặc lạnh mỗi ngày. Menu sẽ được đăng tải và có thể 

được in ra từ trang của Sở Dinh dưỡng (NHẤP VÀO ĐÂY). Để đẩy nhanh tốc độ phân phối bữa ăn và ủng hộ 

giãn cách xã hội, học sinh sẽ không thể tự chọn thức ăn và rau củ. Hàng ngày sẽ có menu luân phiên những 

lựa chọn này. Trẻ em có thể chọn từ sữa trắng 1% hoặc sữa sô-cô-la không béo khi nhận bữa ăn. 

Quý vị có cung cấp bữa sáng không? 

Để ủng hộ giãn cách xã hội, chúng tôi sẽ cung cấp bữa sáng "đem đi". Trong giờ ăn trưa, tất cả các học sinh 

sẽ nhận các món bữa sáng trước khi rời khỏi phòng ăn. Những món này sẽ được cho vào ba lô hoặc ngăn tủ 

của trẻ để đem về nhà và ăn sáng tại nhà vào buổi sáng hôm sau. Không cần phải đặt món trước cho bữa 

sáng. Tất cả những món ăn không cần để lạnh.  

Học sinh của tôi đặt món ăn trưa như thế nào? 

Cần phải đặt món ăn trưa trước trực tuyến cho một tuần trên trang https://onlineordering.linq.com. Thời gian 

đặt món là trước Chủ Nhật lúc 12 giờ trưa cho tuần tiếp theo. Phụ huynh sẽ cần tên và số ID của học sinh 

để đặt bữa ăn.  Hướng dẫn dành cho phụ huynh về cách đặt món bữa ăn tại trường sẽ được đăng tải trên 

Trang của Sở Dinh dưỡng. 

Học sinh của tôi sẽ nhận bữa ăn như thế nào? 

Từng bữa ăn sẽ được gói lại cho mỗi học sinh. Học sinh sẽ chọn sữa, sau đó nhận trái cây & rau củ được gói 

sẵn kèm theo món ăn nhẹ nóng hoặc lạnh. Học sinh sẽ lấy bữa ăn tại địa điểm được chỉ định.  

 

Học sinh sẽ có thẻ ăn trưa hoặc tài khoản ăn trưa không? 

Do tất cả bữa ăn dành cho học sinh là miễn phí, nên sẽ không có hệ thống thiết bị bán hàng. Bữa ăn được ghi 

trên phiếu kiểm hàng để học khu yêu cầu và nhận khoản hoàn trả cho bữa ăn. 

Sẽ như thế nào nếu học sinh của tôi lấy bữa trưa và chỉ thích sữa? 

Để nhận sữa cho trẻ, chúng tôi đề nghị trẻ lấy trái cây và rau củ cùng với sữa. Khi lấy các món này, bữa ăn là 

miễn phí. Hiện nay chúng tôi không có hệ thống chỉ thu tiền sữa cho năm học này. 

Học khu đang làm gì với phần thức ăn thừa từ chương trình bữa ăn? 

Do học sinh không được chọn từ chối bất cứ món ăn nào, chúng tôi hiểu rằng học sinh có thể không ăn hết 

bữa ăn của mình. Để giảm lượng thức ăn thừa, xe đẩy "chia sẻ lại" sẽ được đặt ở các địa điểm được chỉ định 

gần khu vực ăn uống. Học sinh có thể đặt phần món ăn chưa mở và chưa ăn lên xe đẩy này (như trái cây, rau 

củ, sữa, món ăn nhanh không bị hư, đồ gia vị). Các món trên xe đẩy này sẽ được xử lý an toàn và sẽ đưa trở 

về lại chương trình để giảm lượng thức ăn thừa.  

Những biện pháp an toàn nào được áp dụng để phân phát bữa ăn? 

Mỗi túi bữa ăn sẽ có khăn lau riêng biệt để học sinh khử trùng tay trước khi ăn. Việc đóng gói sẵn bữa ăn sẽ 

đẩy nhanh tốc độ phân phát bữa ăn nhằm ủng hộ quy định giãn cách xã hội. Học sinh không nên chia sẻ thức 

ăn với nhau.  

 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1502121106298214
https://onlineordering.linq.com/


 

 

Điều gì xảy ra nếu tôi cần bữa ăn chay hoặc tôi có con cần những yêu cầu đặc biệt do dị ứng thức ăn 

nặng? 

Hàng ngày luôn có một lựa chọn ăn chay. Một vài ngày những lựa chọn này sẽ là bữa trưa nóng và một vài 

ngày sẽ là bữa trưa lạnh. Học sinh không cần thực hiện yêu cầu đặc biệt cho bữa ăn chay. Nếu quý vị cần 

điều chỉnh do dị ứng thức ăn nghiêm trọng, vui lòng vào trang menu của Sở Dinh dưỡng để hoàn thành 

mẫu điều chỉnh menu.  

 

 

 


