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Boa tarde, Alunos e famílias do GNB, 

 

O USDA estendeu a isenção que permite às escolas servir café da manhã e almoço GRATUITOS para TODOS os                   

alunos do GNB até 30/06/2021 ou enquanto os fundos estiverem disponíveis. 

 

A Escola Técnica Profissional Regional de Greater New Bedford começará a fornecer café da manhã e almoço grátis                  

para todos os alunos a partir de 1º de novembro de 2020. A inscrição para a Opção de Verão Sem Costura (SSO) foi                       

aprovada para o início das aulas em 2 de novembro de 2020. Essas refeições nutritivas e nutritivas que os alunos do                     

GNB receberão de graça apoiarão os alunos dentro e fora da escola. 

 

O que isso significa para os alunos do GNB: Os alunos do 

 

GNB receberão 1 café da manhã completo e saudável e 1 almoço completo e saudável a cada dia letivo sem nenhum                     

custo. 

 

As refeições podem ser recolhidas para os alunos do GNB durante seus dias de aprendizado remoto aqui no GNB ou                    

em qualquer outro local de refeição que esteja distribuindo refeições. 

 

O USDA estendeu a isenção de refeição gratuita até 30 de junho de 2021, desde que haja financiamento disponível.                   

Portanto, continue a preencher um formulário de inscrição familiar para determinar a elegibilidade para refeições               

gratuitas e a preço reduzido se o distrito precisar voltar a um programa pago com base no financiamento do USDA.                    

Visite https://www.myschoolapps.com para preencher outro formulário. 

 

Se você já foi notificado sobre seu status (inscrição ou certificação direta) através de um e-mail de                 

school.lunch@gnbvt.edu, você não precisa preencher outra inscrição. 

 

http://www.gnbvt.edu/
https://www.myschoolapps.com/
mailto:school.lunch@gnbvt.edu


Também incentivamos as famílias a se inscreverem nos benefícios do SNAP. O SNAP oferece benefícios mensais                

em dinheiro (em um cartão EBT) para comprar mantimentos para famílias qualificadas. Para se inscrever no SNAP,                 

visite https://www.startwithsnap.org ou ligue para a linha direta de fontes de alimentos do Project Bread em                

1-800-645-8333. 

 

Se os alunos comprarem itens adicionais além do café da manhã ou almoço grátis, o pagamento deverá ser feito pelo                    

aluno. Para transações sem dinheiro, as famílias podem estabelecer uma conta com o número de identificação do seu                  

aluno para colocar dinheiro em sua conta para digitalizar sua identificação no checkout usando              

https://www.myschoolbucks.com 

 

REMOTE REFEIÇÕES 

 

Refeições estarão disponíveis para retirada para GNB remoto alunos duas vezes por semana. Os horários de saída                 

serão terça e quinta-feira, das 9h às 10h na entrada do GNBRVTHS. As refeições devem ser solicitadas até as                   

segundas-feiras às 9h para a coleta na terça e às quartas-feiras às 9h para a coleta na quinta. Um membro da equipe                      

pedirá as informações do aluno que serão fornecidas no momento do pedido e fornecerá as refeições reservadas.                 

Visite https://www.gnbvt.edu para obter informações sobre pedidos de aprendizagem remota. 

 

Entre em contato com qualquer dúvida que você possa ter em relação ao programa. 

 

Obrigado por sua paciência e compreensão neste processo de candidatura para fornecer aos alunos GNB refeições                

nutritivas e nutritivas para apoiá-los durante seu aprendizado híbrido. 

 

Obrigado, 

 

Pamela Stuart 

School Administradora de Negócios da 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se compromete a garantir a igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La                     
escuela no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, indigencia,                    
estado migratorio o estado de veterano en sus programas y actividades educativas, incluida la admisión o el empleo en tales programas o actividades. 
 

        James L. O'Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
           Diretor-superintendente Diretor Principal  

 servindo com orgulho as cidades de Dartmouth e Fairhaven e a cidade de New Bedford  
 

https://www.startwithsnap.org/
https://www.myschoolbucks.com/
https://www.gnbvt.edu/

