
Bữa trưa đặt hàng trực tuyến cho sinh viên 
Sau thời gian nghỉ Lễ Tạ ơn, chúng tôi sẽ không yêu cầu phụ huynh đặt yêu cầu bữa trưa ở 

trường trực tuyến nữa. Yêu cầu của phụ huynh là vô cùng hữu ích khi chúng tôi chuẩn bị cho 

khai giảng năm học, tuy nhiên, tại thời điểm này, số lượng bữa ăn của chúng tôi đã ổn định. Xin 

lưu ý rằng học sinh vẫn phải đặt bữa ăn trong lớp với giáo viên hàng ngày. Những con số này 

rất quan trọng để cung cấp số lượng bữa ăn thích hợp cho mỗi trường. 

 

Các vấn đề về cung ứng thực phẩm 
Các chương trình bữa ăn học đường trên toàn quốc, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ 

thực phẩm của chúng tôi, đang gặp phải nhiều vấn đề tương tự trong chuỗi cung ứng đã ảnh 

hưởng đến các nhà hàng và cửa hàng tạp hóa. Cụ thể, chúng tôi đang gặp phải tình trạng thiếu 

thịt bò, thịt gà, các sản phẩm ngũ cốc và nguồn cung cấp. Điều này đã thúc đẩy nhóm Dịch vụ 

Thực phẩm và Dinh dưỡng của chúng tôi tìm kiếm các lựa chọn thay thế và sử dụng các khoản 

trợ cấp khẩn cấp từ Hội đồng Giáo dục Bang Illinois để dự trữ các đơn đặt hàng số lượng lớn. 

 

Tương tự như việc người mua sắm thay thế trong danh sách thực phẩm của họ, các trường 

học của chúng tôi sẽ cần tiếp tục thực hiện các thay đổi vào phút cuối đối với thực đơn thông 

thường của chúng tôi để đối phó với những thách thức về nguồn cung này. Chúng tôi đánh giá 

rất cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn khi những thay đổi này được thực hiện. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho phụ huynh của chúng tôi về bất kỳ sửa đổi thực đơn nào trên 

trang Dinh dưỡng của trang web học khu của chúng tôi. Mời các bạn xem video dưới đây để 

được giải thích thêm từ Hiệp hội Dinh dưỡng Học đường. 

 

https://vimeo.com/618294629 

 

 

 

 

 

 

 


