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Subject: Bữa trưa cho các học sinh được có sẵn tại 26 địa điểm trường học bắt đầu từ
ngày 16 tháng 3
Các trường dưới đây sẽ phục vụ bữa trưa cho tất cả học sinh SPS từ 11 giờ sáng đến 1
giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu trong suốt thời gian trường học đóng cửa. Các bữa ăn
được gói sẵn cho học sinh, nhưng học sinh không thể ở lại trường để ăn vì lời khuyên
"giữ khoảng cách" từ các cơ quan y tế nhà nước và địa phương. Chi tiết về địa điểm ăn
trưa được cung cấp dưới đây, nếu quý vị cần hỗ trợ đường vào, nhân viên luôn sẵn
sàng cung cấp lối vào khác hoặc mang thức ăn ra bên ngoài.
Dưới đây là các địa điểm phân phát bữa ăn của học sinh và hướng dẫn cụ thể về nơi
nhận tại mỗi trường.
Aki Kurose Middle School
3929 South Graham Street
Nếu phục vụ bên ngoài tòa nhà: Đi vào đường lái xe phía sau từ đường 39th Avenue, và
rời khỏi ở đường 42nd Avenue.
Nếu phục vụ bên trong tòa nhà: Vào/Ra qua cửa đối diện với đường Graham ở góc đông
nam của tòa nhà. Căntin nằm bên trái bên kia hành lang sau khi vào.
Bailey Gatzert Elementary School
1301 East Yesler Way
Vào/Ra thông qua lối vào chính trên đường Yesler Way. Trực tiếp đi thẳng khi vào là
Căntin.
Ballard High School
1418 Northwest 65th Street
Vào/Ra qua cửa phía đông gần khu vực portables/courtyard để vào khu vực chung.
Broadview Thomson K-8 School
13052 Greenwood Avenue North
Vào/Ra qua cửa ở góc tây bắc của tòa nhà, đối diện với đường Greenwood Avenue.
Trực tiếp đi thẳng băng qua hành lang là Căntin.
Catherine Blaine K-8 School
2550 34th Avenue West
Vào/Ra qua cửa của căntin đối diện với đường 34th Avenue West.
Chief Sealth International High School/Denny International Middle School
2600 Southwest Thistle Street/2601 Southwest Kenyon Street
Vào/Ra thông qua cửa galleria ở phía nam hoặc phía bắc của tòa nhà.
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Concord International Elementary School
723 South Concord Street
Vào/Ra qua cửa đối diện với đường Concord hành lang kết nối với căntin và tòa nhà
chính. Căn tin sẽ ở ngay bên trái khi vào.
Denny International Middle School/Chief Sealth International High School
2601 Southwest Kenyon Street/2600 Southwest Thistle Street
Vào/Ra thông qua cửa galleria ở phía nam hoặc phía bắc của tòa nhà.
Dunlap Elementary School
4525 South Cloverdale Street
Vào/Ra thông qua lối vào chính từ đường Cloverdale. Căn tin sẽ nằm bên phải thẳng
xuống hành lang. Cửa phụ dẫn trực tiếp vào căn tin cũng có thể được sử dụng.
Eckstein Middle School
3003 Northeast 75th Street
Vào/Ra từ khu vực courtyard gần khu portables thông qua là cửa căn tin nằm ở phía
đông của tòa nhà.
Emerson Elementary School
9709 60th Avenue South
Vào/Ra qua cửa gần nhà bếp đối diện với đường South Pilgrim. Phòng ăn ngay bên phải
khi vào cửa.
Franklin High School
3013 South Mount Baker Boulevard
Vào/Ra thông qua lối đi chính ở phía bắc của tòa nhà đối diện với Mount Baker
Boulevard.
Lowell Elementary School
1058 East Mercer Street
Vào/Ra thông qua cửa căn tin đối diện với 11th Avenue East gần trung tâm tòa nhà.
McClure Middle School
1915 1st Avenue West
Vào/Ra thông qua lối vào chính ở phía bắc của tòa nhà. Căn tin nằm bên kia hành lang
sau khi vào.
Meany Middle School
301 21st Avenue East
Vào/Ra thông qua các cửa ra vào chính ở góc đông nam của tòa nhà đối diện 21st
Avenue. Sau khi rẽ phải, phòng ăn nằm cuối hành lang bên trái.
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Mercer International Middle School
1600 South Columbian Way
Vào/Ra thông qua lối vào chính của tòa nhà nằm ở phía đông (có hai tòa nhà trong
khuôn viên trường). Căn tin nằm bên phải đối diện hành lang.
Nathan Hale High School
10750 30th Avenue Northeast
Vào/Ra thông qua cửa chính ở phía tây tòa nhà đối diện với đường 30th Avenue. Căn tin
nằm bên phải đối diện hành lang.
Olympic Hills Elementary School
13018 20th Avenue Northeast
Vào/Ra qua cửa gần góc tây nam của tòa nhà đối diện với khu vực lái xe trên đường
Northeast 130th Street.
Rainier Beach High School
8815 Seward Park Avenue South
Vào/Ra thông qua cửa ra vào chính đối diện với Seward Park Avenue. Thẳng xuống
phía bên trái là căntin.
Rainier View Elementary School
11650 Beacon Avenue South
Vào/Ra qua cửa đối diện với đường 56th Avenue South ở phía đông nam của tòa nhà.
Căntin sẽ ở ngay bên phải.
Rising Star Elementary School @ AAA
8311 Beacon Avenue South
Vào/Ra thông qua cửa căntin ở phía tây của tòa nhà, gần góc tây bắc.
Robert Eagle Staff Middle School
1330 North 90th Street
Vào/Ra từ phía đông của tòa nhà thông qua các cửa căntin trên sân.
Seattle World School @ TT. Minor
1700 East Union Street
Vào/Ra thông qua các cửa ở góc đông nam của tòa nhà. Căn tin nằm thẳng về phía bên
trái của hành lang.
Thurgood Marshall Elementary School
2401 South Irving Street
Vào/Ra qua cửa ở phía tây của tòa nhà gần khu vực lái xe/đậu xe. Căn tin sẽ ở bên phải
sau khi vào.
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West Seattle Elementary School
6760 34th Avenue Southwest
Vào/Ra thông qua lối đi chính ở phía bắc của tòa nhà. Sau khi rẽ phải, căn tin sẽ ở bên
trái.
West Seattle High School
3000 California Avenue Southwest
Vào/Ra qua cửa trên sân ở phía tây tòa nhà đối diện với đường California Avenue. Căn
tin sẽ ở bên kia hành lang phía bên trái.

