Informações Atualizadas do Coronavírus
15 de março de 2020
Serviços de Alimentação e Nutrição para Estudantes e Famílias
Alguns alunos podem ter sido solicitados a deixar suas identificações na escola. Será
fornecida flexibilidade para esses alunos para garantir que eles recebam refeições.
As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) fornecerão refeições aos alunos da BCPS
e suas famílias. O café da manhã será servido das 8h às 10h e o almoço, das 11h às 13h.
As refeições serão fornecidas durante o fechamento das escolas em dias letivos normais,
que são:
• Segunda-feira, 16 de março
• Quarta-feira, 18 de março
• Quinta-feira, 19 de março
Essas refeições serão fornecidas nas seguintes escolas do Distrito:
• Boyd Anderson High School
• Blanche Ely High School
• Dillard High School
• Flanagan High School
• Hallandale High School
• Miramar High School
• Nova High School
• Sunrise Middle School
• Taravella High School
Os alunos devem apresentar sua identificação escolar válida e receberão uma refeição
para si e para os membros da família presentes. Alguns alunos podem ter sido solicitados a
deixar suas identificações na escola. Será fornecida flexibilidade para esses alunos para
garantir que eles recebam refeições.
A distribuição de refeições vai ser feita em um local designado do campus, onde os alunos
podem pegá-las indo a pé ou de carro.
O Distrito agradece aos parceiros da comunidade - Feeding South Florida, Health
Foundation of Broward, The Hunger Coalition, The United Way - por seu apoio.

Para mais informações e atualizações, visite browardschools.com/coronavirus.
Observe que as informações estão sendo sempre atualizadas e forneceremos
as atualizações mais recentes o mais rápido possível.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informações genéticas,
estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de
discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através
de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com
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