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Plano de Serviço de Refeições de Aprendizado Remoto para Todo o Distrito da MPS 

Durante os longos períodos de aprendizagem remota em todo o distrito causados pelo COVID-19, as Escolas 
Públicas de Marlborough continuarão fornecendo café da manhã e almoço para todas as famílias em nossa 
comunidade. As refeições estão disponíveis gratuitamente para todos os que têm 18 anos ou menos. Na 
verdade, sua participação é essencial para o sucesso de nosso programa de serviços de refeições, e 
convidamos todas as famílias a participarem com a maior frequência possível. 

O distrito utilizará ônibus escolares para entregar refeições às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto nos 
feriados escolares). Os ônibus param em vários locais diferentes em toda a comunidade. Essas paradas podem 
ser diferentes do ponto de ônibus que a sua criança costuma usar. Para visualizar a lista de rotas e paradas 
para distribuição de refeições, (clique aqui).  

As rotas de ônibus começarão às 10:00 da manhã. Café da manhã e almoço de dois dias serão servidos em 
cada dia de entrega.  

Observação: O distrito continuará servindo refeições desta maneira enquanto os ônibus não forem 
necessários para o transporte dos alunos. Assim que o aluno retornar ao aprendizado presencial, voltaremos 
ao nosso modelo anterior de entrega de refeições para alunos remotos.  

Se pegar refeições nessas paradas durante os horários de entrega não funcionar para sua família, entre em 
contato com a diretora de serviços de alimentação, Jenna Janson por e-mail jjanson@mps-edu.org ou ligue 
para (508) 460-3500, ramal: 7111. 
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