REMOTE LEARNING MEALS SERVICE
(effective 2/22/21)
English
Marlborough Public Schools will continue to deliver school meals to families in our community. However, the number of
delivery routes will be reduced effective 2/22/21 with the return of hybrid learning for grades PK-12. Meals are
available at no charge for anyone who is 18 years old or younger. The district will utilize school buses to deliver meals
on Mondays, Wednesdays, and Fridays (except on school-observed holidays). Breakfast and lunch for two days will be
served on each delivery day. Buses will stop at multiple locations throughout the community. To view the list of routes
and stops for meals distribution, please click here.
If picking up meals from these stops during the delivery times does not work for your family, please reach out to the
Food Services Director, Pam Whelan at Whelan-Pamela@aramark.com or (508) 460-3500, ext 7111.

SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO APRENDIZADO REMOTO
(a partir do dia 22/FEV/21)
Português
As Escolas Públicas de Marlborough continuarão a entregar as refeições escolares às famílias de nossa comunidade.
Entretanto, o número de rotas de entrega será reduzido a partir de 22/FEV/21 com o retorno do aprendizado híbrido
para as séries PK-12. As refeições estão disponíveis gratuitamente para qualquer indivíduo com 18 anos de idade ou
menos. O distrito utilizará ônibus escolares para entregar as refeições às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto nos
feriados observados pela escola). Café da manhã e almoço por dois dias serão servidos em cada dia de entrega. Os
ônibus irão parar em diversos locais diferentes em toda a comunidade. Para ver a lista de rotas e paradas para
distribuição de refeições, por favor clique aqui.
Se a coleta de refeições destas paradas durante os horários de entrega não funcionar para sua família, por favor, entre
em contato com a Diretora de Serviços de Alimentação, Pam Whelan em Whelan-Pamela@aramark.com ou (508) 4603500, ramal 7111.

SERVICIO DE COMIDAS PARA EL APRENDIZAJE REMOTO
(a partir 22 de febrero de 2021)
Español
Las escuelas públicas de Marlborough continuarán repartiendo las comidas escolares a las familias de nuestra
comunidad; sin embargo, la cantidad de rutas va a ser reducida a partir del 22 de febrero de 2021 debido al regreso al
método híbrido para los alumnos de PK a 12vo grado. Las comidas se ofrecen sin cargo para aquellos que tengan 18 años
o menos. El distrito utilizará los autobuses escolares para entregar las comidas los lunes, miércoles y viernes (excepto los
días en que la escuela observa los feriados). En cada día de entrega se ofrecerán desayunos y almuerzos para dos días.
Los autobuses van a tener varias paradas en la comunidad. Pare ver la lista de las rutas, por favor haga clic en el enlace.
Por favor hable con la Sra. Pam Whelan, directora de los servicios alimenticios, si estas paradas o tiempos no le
favorecen, Whelan-Pamela@aramark.com o (508) 460-3500, ext.: 7111.

