
Dịch vụ bữa ăn trong kỳ nghỉ Xuân: Dịch vụ lề đường ngày 7 tháng 4 tại tám trường học 
 
Thông báo này là về dịch vụ bữa ăn trong Kỳ nghỉ Xuân của tuần tới: HCPS sẽ phân phát số lượng lớn các 
bữa ăn học đường vào ngày 7 tháng 4 bằng dịch vụ lề đường tại tám trường học. 
 
Các Trường Công Lập Quận Henrico sẽ phân phát năm ngày ăn học đường miễn phí cho các gia đình vào 
ngày 7 tháng Tư, ngày Thứ Tư trong Kỳ Nghỉ Xuân, tại tám địa điểm được chọn. Dịch vụ lề đường dành 
cho tất cả các gia đình và sẽ mở cửa từ 11:30 sáng đến 1:30 chiều. Việc phân phối tại trạm dừng xe buýt 
trong khu vực lân cận sẽ tạm dừng vào Thứ Tư của Kỳ nghỉ Xuân. 
 
Các địa điểm phân phối bữa ăn số lượng lớn bên lề đường cho Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 (11:30 sáng 
đến 1:30 chiều): 
 
Các trường tiểu học 
• Ridge Elementary School 
• Ward Elementary School 
 
Các trường trung học cơ sở 
• Brookland Middle School 
• Fairfield Middle School 
• Short Pump Middle School 
 
Các trường trung học 
• Deep Run High School 
• Hermitage High School 
• Highland Springs High School 
 
Dịch vụ lề đường bình thường tại 57 điểm trường học, cũng như phân bổ khu vực lân cận đến 61 điểm 
dừng xe buýt sẽ vẫn diễn ra vào Thứ Tư, 31 Tháng Ba. Sau tuần nghỉ Xuân, việc giao hàng ở lề đường và 
bến xe buýt bình thường sẽ tiếp tục vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 4. Để xem danh sách các địa điểm phân 
phối hiện tại (cho các tuần khác ngoài Kỳ nghỉ Xuân), hãy truy cập https://henricoschools.us/free-school-
meals/. 
 
HCPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn miễn phí tại trường cho tất cả học sinh đến cuối năm học 2020-21, 
sử dụng hỗn hợp các hệ thống phân phối. 


