
 
 !شاگردانبه  رایگان تابستانیغذایی دریافت وعده های برای  روش: دو موضوع

 
 خانواده های هنرایکو،

 
دریافت وعده های غذایی سالم رایگان از طریق  وجود دارد، سال یا پایین تر از آن  18در تابستان امسال، دو روش برای شاگردان 

HCPS  میباشدو شرکای جامعه ما : 
 

 .ناحیه هنرایکوتابستانی  پروگرام های یا در HCPSشاگرد ثبت نام شده در منیحثبطورحضوری،  .1
 . خیر ها ثبت نام شده باشند یا نگرچه درپروگرام ها ، شاگردان تمام برای جادهکنار دریافت وعده های غذا در .2

 
 دریافت وعده های غذایی مکتب

 
 درهر برنامه تقویت سازییا  HCPSشرکت کننده در آکادمی تابستانی  شاگردانرایگان برای  ان چاشت صبحانه و ن بطورحضوری:

 .میباشددردسترس  ناحیه هنرایکو، تابستانی
 

 پروگرام ها دارد: متفاوت است، بستگی به زمان اجرای  حضوریمکتب تاریخ وعده های غذایی 
 

 . اگست  5-جون  28که میزبان برنامه های تابستانی هستند:  HCPSکاتب متوسطه و لیسه مبرای  •

 . اگست 5-جوالی 12که میزبان برنامه های تابستانی هستند:  HCPSکاتب ابتدائیه مبرای  •

 اگست   12 -جون PAL :21 ساحاتکانهای تفریحی و پارک ها و مبرای  •
 

میزبان برنامه های که  HCPSدریافت در ساحات رایگان برای ن چاشت صبحانه و نا: جادهدریافت وعده های غذایی در کنار 
، به  کنارجاده ساحات تابستانیلیست دریافت برای  .میباشددسترس  دربرنامه های محلی ساحات انتخابی ن او همچنهستند تابستانی 

 لیست زیر مراجعه کنید.

دوشنبه تا پنجشنبه از   صبح روز های 10:00-8:30: میباشدیکسان محالت کنارجاده درهمه دریافت غذا تاریخ و زمان  •
ارائه  دریافت را برای  بیشترآگست وعده های غذایی  31و  24، 17دراگست. ساحات انتخابی همچنان  12جون الی  21
 .کندمی

پنجشنبه  وزروعده های غذای  تدریاف با ضمیمه جمعهن چاشت روز ، صبحانه و ناHCPS محالت کنار جادهدرتنها  •
 میشود. 

 : HCPSمعلومات عمومی در مورد وعده های غذایی تابستانی 

والدین و سرپرستان  غذایی را دریافت میکنند اطفال ضرورت به حضور ندارند.وعده ها  والدین و سرپرستان هنگامیکه •
 نیستند.واجد شرایط خدمات رایگان غذا 

 .میباشندوعده های غذایی بسته   مراکز خدماتهمه  جوالی 5 ،بخاطر تجلیل از روز استقالل، دوشنبه •
 

خدمات بدون درنظر داشت نژاد، رنگ پوست، اصلیت، جنست، سن یا محلولیت به قسمیکه اولین مراجعه کننده اولین خدمات را   
 . نخواهد داشت خدمات غذا وجوددریافت میکند و هیچ گونه تبعیضی در اداره 

 
 وعده های غذایی کنار جاده در محالت زیر به خانواده ها ارائه میشود: 

 
 از کنارجاده وعده های غذایی تابستانی محالت دریافت 
 اگست میباشد.  12جون الی  21دوشنبه تا پنجشنبه از  صبح، روزهای 10:00-8:30  درتمام محالت: 

 
 مکاتب ابتدائیه: یی کنارجادهمحالت توزیع 

• Adams Elementary School, 600 S. Laburnum Ave. 
• Colonial Trail Elementary School, 12101 Liesfeld Farm Drive 
• Donahoe Elementary School, 1801 Graves Road 
• Echo Lake Elementary School, 5200 Francistown Road 
• Gayton Elementary School, 12481 Church Road 
• Glen Lea Elementary School, 3909 Austin Ave. 



• Greenwood Elementary School, 10960 Greenwood Road 
• Harvie Elementary School, 3401 Harvie Road 
• Johnson Elementary School, 5600 Bethlehem Road 
• Laburnum Elementary School, 500 Meriwether Ave. 
• Ratcliffe Elementary School, 2901 Thalen St. 
• Ridge Elementary School, 8910 Three Chopt Road 
• Skipwith Elementary School, 2401 Skipwith Road 
• Ward Elementary School, 3400 Darbytown Road 

  
 محالت توزیع کنارجاده یی مکاتب متوسطه: 

• Brookland Middle School, 9200 Lydell Drive 
• Elko Middle School, 5901 Elko Road 
• Holman Middle School, 600 Concourse Blvd. 
• Pocahontas Middle School, 12000 Three Chopt Road 
• Tuckahoe Middle School, 9000 Three Chopt Road 
• L. Douglas Wilder Middle School, 6900 Wilkinson Road 

  
 ت توزیع کنارجاده یی مکاتب لیسه: محال

• Academy at Virginia Randolph, 2204 Mountain Road 
• Deep Run High School, 4801 Twin Hickory Road 
• Douglas Freeman High School, 8701 Three Chopt Road 
• Henrico High School, 302 Azalea Ave. 
• Hermitage High School, 8301 Hungary Spring Road 
• Highland Springs High School, 15 S. Oak Ave. 
• Varina High School, 7053 Messer Road 

  
 : عاممحالت توزیع کنارجاده یی 

• Deep Run Recreation Center, 9900 Ridgefield Parkway 
• Dorey Park Recreation Center, 2999 Darbytown Road 
• Elko Community Center, 6216 White Oak Road 
• Eastern Henrico Recreation Center, 1440 N. Laburnum Ave. 
• Hunton Community Center, 11690 Old Washington Highway 
• The Springs Recreation Center, 302 Lee Ave. 

  
 آرزو میکنم تابستان شاد و بی خطرداشت باشید،

 
 مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو 

 
 


