
Atualização do Serviços alimentícios 2020-2021, ano escolar 
atualizado 21 / Setembro / 2020 

 Temos o prazer de anunciar que o USDA aprovou uma isenção para que 
todos os alunos recebam cafés da manhã e almoços gratuitos durante o 
início do ano letivo 2020/2021. 

Continue a preencher os formulários de inscrição de refeições 
gratuitas e de custo reduzido, pois não está claro quando a isenção 
irá expirar. Preencher sua inscrição agora evitará a interrupção da 
elegibilidade para receber alimentos assim que a isenção estadual 
expirar. 

Os pedidos foram publicados no site de Greater Lowell 
(https://www.gltech.org/Page/457) e também estão disponíveis 
no departamento de orientação e refeitório.  

Os pedidos concluídos podem ser digitalizados ou enviados via imagem digital diretamente para o 
assistente administrativo do departamento de alimentação vía epartridge@gltech.org. Para enviar uma 
cópia impressa, leve-a ao escritório principal, departamento de aconselhamento ou refeitório a qualquer 
momento.  

Como receber refeições diárias durante o aprendizado à 
distância: 

A melhor maneira - Preencha o formulário do Google para 
reservar refeições diárias de aprendizagem remota para seu 
filho (https://forms.gle/ewa3UERCyLxho6pJ8), O formulário 
só precisa ser preenchido uma vez, de acordo com sua opção 
e data de entrega. Se você não conseguir preencher o 
formulário, precisar alterar o serviço de coleta ou se quiser 
interromper o serviço de refeições, entre em contato com 
Beth Partridge pelo telefone 978-441-4917/ 
Epartridge@gltech.org para fazer qualquer mudança.  
 
Os alunos podem pegar seus almoços no final do dia de aprendizagem pessoalmente. 

Os pais ou alunos podem buscar almoços no GL a partir das 10:00 da manhã. às 13h00 na entrada principal 
de visitantes. 

As Escolas Públicas de Lowell também operam sites de serviço de alimentação onde qualquer aluno com 
menos de 18 anos pode ir para almoçar e obter detalhes sobre os locais e horários.  

 
Para agilizar o serviço e manter distância social, solicitamos pagamentos sem dinheiro. Para adicionar 
dinheiro à conta de alimentação do seu aluno (para lanches, água, etc..), visite www.myschoolbucks.com 
para criar uma conta. Pagamentos adiantados em dinheiro / cheque podem ser colocados em um envelope 
com o nome do seu filho e número de identificação e podem ser deixados no endereço da escola ou no 
refeitório.  

Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre elegibilidade para alimentos ou ajuda com a inscrição, entre 
em contato com Beth Partridge em 978-441-4917/ epartridge@gltech.org. 
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