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Thư chào mừng dành cho phụ huynh 
Phòng Dịch vụ Thực phẩm & Dinh dưỡng 

Althea Albert-Santiago, Giám đốc Dịch vụ Thực phẩm & Dinh dưỡng (314) 345-4519 x74519 
                         Tenecia Williams, Chuyên gia giải trình (314) 345-2308 x72308 

Erika Hollinshed, Chuyên gia phục vụ ăn uống (314) 331-6115 x 76115 
 

 

Trường Công lập Saint Louis và Southwest Foodservice Excellence, LLC tin rằng một trong những cách quan 
trọng nhất mà chúng tôi có thể giúp con em mình hoạt động tốt hơn trong lớp học của chúng là cung cấp 
cho chúng những bữa ăn bổ dưỡng. Xin lưu ý, giá có thể thay đổi. 
 
Chương trình Bữa sáng: 

•  Bữa sáng miễn phí cho tất cả học sinh Bữa ăn cho người lớn: $2.50 
•      Cung cấp tại tất cả các trường học trong căng tin 
•      Phục vụ trước giờ học 
•      Lựa chọn món ăn nóng hàng ngày hoặc bánh sữa, trái cây hoặc nước trái cây 100%, sữa ít béo 1% 
hoặc sữa không béo 
•      Có thể mua thêm bất kỳ loại nào: sữa trắng- $.55 sữa sô cô la: - $.60 
•      Thực đơn có trên trang web của Trường Công lập Saint Louis (www.slps.org/menus) 
 

Chương trình ăn trưa: 
 

Trường tiểu học: 
•  Bữa trưa được miễn phí cho tất cả học sinh. Bữa ăn cho người lớn: $3.87 
•  Bữa trưa bao gồm lựa chọn các món ăn nóng có lợi cho sức khỏe, các món ngũ cốc nguyên hạt, trái 
cây, rau củ, các lựa chọn bữa ăn chay và sữa ít béo 1% hoặc sữa sô cô la không béo 
•  Quầy Trái cây và Rau tươi cho các lựa chọn ăn uống lành mạnh 
•     Có thể mua thêm bất kỳ loại nào: sữa trắng- $.55 sữa sô cô la: - $.60 
•     Thực đơn có trên trang web của Trường Công lập Saint Louis (www.slps.org/menus) 
 

Trường trung học: 
•  Bữa trưa được miễn phí cho tất cả học sinh. Bữa ăn cho người lớn: $3.87 
•  Bữa trưa bao gồm lựa chọn các món ăn nóng có lợi cho sức khỏe, các món ngũ cốc nguyên hạt, trái 
cây, rau củ, các lựa chọn bữa ăn chay và sữa ít béo 1% hoặc sữa sô cô la không béo 
•  Quầy Trái cây và Rau tươi cho các lựa chọn ăn uống lành mạnh 
•     Có thể mua thêm bất kỳ loại nào: sữa trắng- $.55 sữa sô cô la: - $.60 
•     Thực đơn có trên trang web của Trường Công lập Saint Louis (www.slps.org/menus) 
 

Trường trung học phổ thông: 
•  Bữa trưa được miễn phí cho tất cả học sinh. Bữa ăn cho người lớn: $3.87 
•  Bữa trưa bao gồm lựa chọn các món ăn nóng có lợi cho sức khỏe, các món ngũ cốc nguyên hạt, trái 
cây, rau củ, các lựa chọn bữa ăn chay và sữa ít béo 1% hoặc sữa sô cô la không béo 
•  Quầy Trái cây và Rau tươi cho các lựa chọn ăn uống lành mạnh 

http://www.slps.org/menus
http://www.slps.org/menus
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•     Có thể mua thêm bất kỳ loại nào: sữa trắng- $.55 sữa sô cô la: - $.60 
•     Thực đơn có trên trang web của Trường Công lập Saint Louis (www.slps.org/menus) 

 
Bữa ăn mùa hè 
 
Chương trình cung cấp tính đủ điều kiện của cộng đồng: 
Các Trường Công Lập Saint Louis điều hành Chương Trình Cung Cấp Điều Kiện Cho Cộng Đồng, chương trình 
này cho phép tất cả học sinh trường SLPS ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa ăn nhẹ miễn phí mà không cần phải 
điền vào Đơn Xin Trợ Cấp Bữa Ăn Cho Gia Đình. 
 
Lợi ích: 

•     Bữa trưa và bữa sáng được phục vụ miễn phí cho tất cả học sinh 
•     Không có đơn đăng ký hộ gia đình nào cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá được thu thập hoặc 
chứng nhận 
•     Không có chứng nhận nghĩa là không cần xác minh 

 
Chương trình Thực phẩm Chăm sóc Trẻ em và Người lớn (CACFP) 

•     Chương trình dinh dưỡng được tài trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Cao cấp Missouri 
•     Chương trình Bữa tối và Bữa ăn nhẹ sau giờ học 
•     Các trường cung cấp chương trình ngoài giờ học bao gồm các chương trình giáo dục, bồi dưỡng 
và / hoặc điền kinh đều đủ điều kiện tham gia 
•     Bữa tối hoặc đồ ăn nhẹ được cung cấp thông qua chương trình này 
•     Trường học có thể nhận các bữa ăn nguội hoặc nóng 

 
Thông tin dinh dưỡng: 

• Truy cập trang web của chúng tôi: truy cập www.slps.org/foodservices 
• Để xem lại Chính sách Sức khỏe và Sức khỏe, hoặc để xem Chính sách bằng các ngôn ngữ khác, hãy 

truy cập: www.slps.org, nhấp vào Tab Phụ huynh & Học sinh, sau đó chuyển đến Sức khỏe và Sức 
khỏe. 

 
Vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Thực phẩm & Dinh dưỡng theo số (314) 345-4519 hoặc (314) 345-2308 

nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. 

Trân trọng, 

Althea Albert-Santiago 

Giám đốc Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng 

 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 


