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Plano de Continuidade das Refeições da MPS 

 
Durante o fechamento escolar prolongado causado pelas preocupações com o COVID-19, as Escolas Públicas 
de Marlborough se comprometeram a continuar fornecendo café da manhã e almoço a todas as famílias da 
nossa comunidade. As refeições estão disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa com 18 anos de idade 
ou menos. Qualquer pessoa que deseje ter acesso a uma refeição pode ter acesso a ela sem qualquer 
processo de inscrição ou identificação. As refeições estão disponíveis para todas as famílias de Marlborough, 
independentemente do status de matrícula escolar ou qualquer status de elegibilidade de renda durante o 
ano letivo regular. Isto inclui famílias de outras escolas da comunidade, tais como IC e AMSA. 
 
Há duas maneiras para a comunidade ter acesso às refeições escolares durante este período: 
 

Locais de Entrega em Toda a Comunidade: 
 
O distrito está utilizando ônibus escolares em percursos similares aos do ensino fundamental para entregar 
refeições às famílias nas segundas, quartas e sextas-feiras (exceto nos feriados observados pela escola). Os 
ônibus farão paradas em vários pontos de ônibus diferentes da comunidade. Para ver a lista de percursos e 
pontos de parada, por favor clique aqui.  
 
O café da manhã começará às 8:30 da manhã.  
 
O almoço começará às 11:45 da manhã. 
 
Para evitar perder o ônibus, por favor, planeje estar nos pontos de parada nesses horários, pois prevemos que 
as rotas de ônibus serão significativamente mais curtas do que durante um dia normal de aula. As famílias 
receberão refeições para vários dias às segundas, quartas e sextas-feiras. Não haverá ônibus nas terças e 
quintas-feiras. 
 

Pontos de Recolha: 
 
As refeições estarão disponíveis nas três escolas elementares, na Whitcomb, e na Escola High, entre as 8h30 e 
as 1h00 às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto nos feriados observados pela escola). Se você preferir 
pegar uma refeição ao invés de recebe-la em um local de entrega na comunidade, por favor entre em contato 
com uma das escolas abaixo para informá-las de quando você vai passar por lá e quantas refeições você vai 

http://www.mps-edu.org/
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/839/Community-wide%20Meal%20Drop%20Off%20Locations.pdf
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precisar, juntamente com uma descrição do seu veículo. O gerente do serviço de alimentação da escola lhe 
dará instruções para pegar as refeições, e o distanciamento social será sempre mantido. Abaixo estão os 
números de telefone e ramais para entrar em contato diretamente com o gerente de serviços de alimentação 
de cada escola às segundas, quartas e sextas-feiras: 
 
Escola Elementar Kane - 520 Farm Road, Marlborough, MA 01752. Telefone: (508) 460-3507 x162 
 
Escola Elementar Jaworek - 444 Hosmer Street, Marlborough, MA 01752. Telefone: (508) 460-3506 x1134 
 
Escola Elementar Richer - 80 Foley Road, Marlborough, MA 01752. Telefone: (508) 460-3504 x133 
 
Escola Secundaria Whitcomb - 25 Union Street Marlborough, MA 01752. Telefone: (508) 460-3502 x7 
 
Escola Marlborough High - 431 Bolton Street, Marlborough MA 01752 • Telefone: (508) 460-3500 x7109 
 
 

Em todos os momentos, por favor, continue a seguir as orientações sobre distanciamento 
social (mantenha-se a 2 metros de distância) e evite o contato.  Siga todas as orientações do 
Departamento de Saúde.  Como o Governador Baker afirmou claramente - só se todos 
seguirmos estas orientações é que teremos o impacto pretendido.   
 
Se você tiver alguma preocupação em relação ao acesso às refeições, por favor entre em contato com a 
Diretora de Serviços de Alimentação, Jenna Janson em jjanson@mps-edu.org ou (508) 460-3500, ramal 7111.  
 

http://www.mps-edu.org/

