
 
 

Summer Meals – Pickup Procedures 

Meals will be available at Marlborough High School and Richer Elementary School between 9:00 - 11:30 

a.m. on Mondays and Thursdays throughout the summer.  You will receive three (3) breakfasts and 

three (3) lunches for each child on Monday and on Thursday.  The program begins on Monday June 28, 

2021 and will end on Monday, August 23, 2021.  If you wish to pick up a meal, please contact one of the 

schools below to inform them of when you will be stopping by and how many meals you will need, along 

with a description of your vehicle.  Please advise of any dietary restrictions when you call.  The food 

service manager at the school will give you pick up instructions.  Below are the phone numbers and 

extensions to connect you directly to the food service managers on the pickup days of Monday and 

Thursday.   

Marlborough High School  431 Bolton St., Marlborough, MA 01752 – 508-460-3500 x 7109 

    Pick up at Door 20 which is in the back of the school 

 

Richer Elementary School  80 Foley Rd., Marlborough, MA 01752 – 508-460-3504 x133 

 

 

 

Comidas de verano – procedimientos de recogida 

Las comidas estarán disponibles en la escuela Marlborough High School y la escuela primaria Richer 

entre las 9:00 am y las 11:30 am los lunes y jueves durante el verano. Recibirá tres (3) desayunos y (3) 

almuerzos para cada niño el lunes y el jueves. El programa empieza el lunes 28 de junio de 2021 y 

terminará el lunes 23 de agosto de 2021. Si quiere recoger una comida, por favor póngase en contacto 

con una de las escuelas a continuación para informarles cuando pasará por allí y cuantas comidas 

necesitará, junto con una descripción de su vehículo. Por favor infórmenos de cualquier restricción 

alimenticia cuando llame. El director de servicios alimentarios en la escuela le dará instrucciones para 

recogerlas. A continuación, se encuentran los números telefónicos y extensiones para contactar 

directamente a los directores de servicios alimentarios en los días de recogida de lunes y jueves.  

Marlborough High School  431 Bolton St., Marlborough, MA 01752 – 508-460-3500 x 7109 

    Recoger en la puerta 20 que se ubica en la parte trasera de la escuela  

 

La escuela primaria Richer  80 Foley Rd., Marlborough, MA 01752 – 508-460-3504 x133 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Refeições de Verão - Procedimentos de Coleta 
 

As refeições estarão disponíveis na Escola do Ensino Médio de Marlborough (High School) e na Escola 

Elementar Richer entre 9:00 am e 11:30 am nas segundas e quintas-feiras durante todo o verão.  Você 

receberá três (3) cafés da manhã e três (3) almoços para cada criança na segunda-feira e na quinta-feira.  

O programa começa na segunda-feira 28 de junho de 2021 e terminará na segunda-feira 23 de agosto 

de 2021.  Se você gostaria de pegar uma refeição, entre em contato com uma das escolas abaixo para 

informá-las de quando você vai passar por lá e quantas refeições você vai precisar, juntamente com uma 

descrição do seu veículo.  Por favor, informe quaisquer restrições alimentares quando ligar.  O gerente 

de serviços de alimentação da escola lhe dará instruções para pegar a refeição.  Abaixo estão os 

números de telefone e ramais para você entrar em contato diretamente com os gerentes do serviço de 

alimentação nos dias de coleta de segunda e quinta-feira.   

 

Escola do Ensino Médio de Marlborough (High School)    

                                                                           431 Bolton St., Marlborough, MA 01752 - 508-460-3500 x 7109 

                                                                           Pegar na Porta 20 que fica na parte de trás da escola 

 

Escola Elementar Richer   80 Foley Rd., Marlborough, MA 01752 - 508-460-3504 x133 

 

 


