
Burlington School District                                   Burlington parks and recreation 

 توصيل وجبات الطالب

 أيام األسبوع -مواقع المدرسة 

 يأتي الستالم لكل مشارك مؤهل M-F من يوم االثنين الي يوم الجمعة مواقع استقبال في يوميًاسنقدم إفطاًرا واحدًا وغداء واحدًا 

ليومي  وجبات غداء لكل مشارك مؤهل يوم الجمعة لتغطية وجبات نهاية األسبوع 3ووجبات إفطار  3. سنقدم موجبة الطعا

 .السبت واالحد

 ( في المواقع التالية:Monday-Friday) امسك واذهب اليومية خدمةالسنقوم ب

ً  10:00صباحاً حتى  9:00من الساعة •   صباحا

O   North Avenue Alliance Church   كنيسة تحالف نورث أفينيو 

  o The Edmunds Complex on Main Streetعلى الشارع الرئيسي إدموندمجمع 

ً  11:30صباحاً حتى  10:30من الساعة •   صباحا

o موقف سيارات أكاديمية االستدامة         The Sustainability Academy parking lot     

o  مدرسه شامبلين موقف السيارات األساسي في    The Champlain Elementary parking lot 

       ا.صباحً  1:301حتى  9:30من الساعة  • 

o Boys and Girls Club نادي البنين والبنات  

 االثنين ، األربعاء ، الجمعة -مواقع السكن 

 قائمة من الدورات لمدة أسبوع )انظر أدناه( لكل من اإلفطار والغداء. Grab and Goستتبع وجبات 

وجبات  3وجبات إفطار ووجبتين غداء لكل مشارك مؤهل يومي االثنين واألربعاء. سنقدم  3، سنقدم  Fو  Wو  Mفي مواقعنا 

 وجبات غداء يوم الجمعة لتغطية وجبات نهاية األسبوع. 3إفطار و 

حتى  9:30السكنية التالية من الساعة  الماكنفي مواقف السيارات ل Fو  Wو  M خاللسنستضيف خدمة الوجبات السريعة 

 صباًحا: 10:30

 ريفرسايد• 

Riverside 

 مطحنة البكر• 

Robbin Mill 

 تشغيل السلمون• 

Salmon Run 



 ميدان فرانكلين• 

Franklin Square 

 ساوث ميدو• 

South Meadow 

 البوابة الشمالية• 

North Gate 

 وجبة افطار

راهام جزي زي 

 كراكرز

 كوب زبادي

 كوب فاكهة 1/2

 حليب

 فطور متنوع

 خبز

 كوب فاكهة 1/2

 حليب

 

 خبز البيجل مع الجبن

 كوب فاكهة 1/2

 حليب

 

 الكعك

 كوب فاكهة 1/2

 حليب

 

 زي زي شرايح

 كوب فاكهة 1/2

 حليب

 

 

 الغداء )معبأ / بارد(

أو  PB&Jساندويتش 

SunButter  &J 

 شرائح الجبن والخيار

 تفاحة

 اختيار الحليب

 

 ديك رومي وجبن

 جبنة الشيدر

مع الجزر الصغير 

 معجون الغمس

 فاكهة

 اختيار الحليب

 

 سيزربال الدجاج ملفوف

مع الجزر الصغير 

  معجون الغمس

 فاكهة

 اختيار الحليب

 

أو  PB&Jساندويتش 

SunButter  &J 

 شرائح الجبن والخيار

 تفاحة

 اختيار الحليب

ساندويتش ديك رومي 

 وجبنة

مع  الجزر الصغير

  معجون الغمس

الفواكه المجففة 

 المختلطة من زي زي

 اختيار الحليب

 

 * القائمة قد تتغير حسب المخزون والتسليم

 
 


