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Caros Pais, 

 

Esta carta é para descrever o que está coberto pelo programa de refeição gratuita e reduzida, caso 

haja qualquer confusão. Claro que, se você ou seu filho (a) tenha dúvidas, poderá entrar em 

contato com a Bernadete Cormie, a Diretora de Serviços Alimentares no número 508-693-4167. 

 

O programa de merenda gratuita e reduzida, que é financiado pelo governo federal, inclui o café 

da manhã também. No entanto, o programa não tem limites para ambas as refeições. 

 

Estudantes qualificados para o almoço gratuito ou de preço reduzido devem ter 3 (três) dos 

seguintes cinco itens, um dos quais deve ser uma fruta ou vegetal: 

Estudantes qualificados para o café da manhã gratuito ou de preço reduzido devem ter 2 (dois) 

dos seguintes: 

 

 Proteína (carne, feijões, iogurte)  

 Fruta 

 Vegetais 

 Grãos 

 Leite 

Os itens podem ser escolhidos a partir do cardápio à la carte, mas a refeição deve atender aos 

critérios acima. 

 

Se a refeição não atender a esses critérios, não é coberto no âmbito do programa federal. Itens 

não cobertos pelo programa são debitadas na conta do seu filho e que o equilíbrio continua ano 

para ano se não for paga. Este saldo deve ser pago para receber um diploma.  

 

Não há segunda porções abrangidas pelo programa; No entanto, os alunos podem ter mais do que 

um padrão ajudando das ofertas de frutas e salada quando vão através da linha. 

 

Por favor, discutir estas informações com o seu filho e chamar Bernadette Cormie (508-693-

4167) com todas as perguntas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nell Coogan, Título 1 / Coordenador Restaurativo 
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