
  وبتعبئة  )أبريل( نيسان من السادس في الغذائية المواد توزيع جهود إطالق تعيد)DHIS( التعليمية المنطقة

 ز المرك من

في جميع أنحاء  بإعادة إطالق جهود توزيع المواد الغذائية (HISDالمستقلة للمدارس في هيوستن) ستقوم المنطقة التعليمية

من شأنها زيادة إجراءات وبطريقة مبسطة  السادس من نيسان )أبريل(. بتداًء من يوم االثنين المصادفإ المنطقة التعليمية 

 السالمة.  

دعم  منشأةستخدام إو في هذة المبادرة ءللغذاالعمل مع بنك هيوستن خدمات التغذية في المنطقة التعليمية سم ق  واصليتس

قوم الموظفون يرة. سكمحور مركزي لهذه المباد( Hexser T. Holliday Food Services Support Facility) خدماتال

ثنين إلى الجمعة. سيقوم كل موقع إلوالتي سيتم تسليمها بعد ذلك إلى مواقع التوزيع من افي المنشأة  صناديق الغذاء بتعبئة

 .في اليوم اً صندوق 500بتوزيع 

 I Love) التي طورتها مؤسسة طريقة التوزيع القياسيةأيًضا  (HISDطقة التعليمية)المن ستستخدم إلجراءات السالمةكتدبيرو

You Guys Foundation) ائلوجتماعي لكل من الموظفين والعإلوالتي ستُبسط الجهود وتشمل التباعد ا. 

تصال إلمما يقلل من ارنامج المساعدة الغذائية الطارئة لهم إستمارة بسيقوم الموظفون بملء  وصول العائالت إلى المواقع وعند

لتزام بمتطلبات إلالمواقع ايأتون سيراً الى  الصناديق في صناديق السيارات. يجب على المشاركين الذين سيضعوا و الشخصي 

 التباعد اإلجتماعي. 

 فيما يلي: التواريخ واألوقات المحددة 

 األثنين 6 نيسان )أبريل( 

• Milby High School, 1601 Broadway St., 9 a.m. 

• Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 9 a.m. 

• Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 11 a.m. 

• Madison High School, 13719 White Heather Drive, 11 a.m. 

• Northside High School, 1101 Quitman St., 3 p.m. 

 الثالثاء 7 نيسان)أبريل(

• McReynolds Middle School, 5910 Market St., 9 a.m. 

• Bastian Elementary School, 5051 Bellfort St., 9 a.m. 

• Wisdom High School, 6529 Beverly Hill St., 11 a.m. 

• Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 3 p.m. 

• Sterling High School, 11625 Martindale Road, 3 p.m. 

 األربعاء  8 نيسان)أبريل(

• Yates High School, 3650 Alabama St., 9 a.m. 

• Mading Elementary School, 8511 Crestmont St., 9 a.m. 

• North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 11 a.m. 

• Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 3 p.m. 

 الخميس 9 نيسان)أبريل(

https://iloveuguys.org/sdm.html


• Chavez High School, 8501 Howard Drive, 9 a.m. 

• Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 a.m. 

• Furr High School, 520 Mercury Drive, 11 a.m. 

• Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 3 p.m. 

 الجمعة 10 نيسان)أبريل(

• Kashmere High School, 6900 Wileyvale St., 9 a.m. 

• Woodson PK-5, 10720 Southview St., 9 a.m. 

• Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 11 a.m. 

• Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3 p.m. 

 .المحتاجة وائلهناك خيارات للعفتح مواقع التوزيع  يتم حتى

حول المدينة من االثنين إلى الجمعة   اً مجتمعياً مركز 50 في )على جانب الرصيف(الغذائية مدينة هيوستن برنامًجا للوجباتتدير

 لألطفلووجبة خفيفة  الغذاءبما في ذلك وجبة  تتوفر وجبات مجانية . رالظه الساعة الثلثة بعدحتى وظهًرا لواحدة   من الساعة 

ألولياء األمور ال يُسمح األطفال الذين ياتون للموقع يمكنهم اإلستالم فقط. .عاًما  18 ام واحد الىمن ع  الذين تتراوح أعمارهم بين

 . الطعام لطفل لم يكن حاضراً وقت االستالم بإستالم

 في منطقةا مفتوًحا للشركاء تقع موقعً  250 لرؤية HoustonFoodBank.org زيارة وائلباإلضافة إلى ذلك ، يمكن للعا

 .هيوستن الكبرى

 

https://www.houstontx.gov/parks/pdfs/HPARDCurbsideMealProgramSite.pdf
https://www.houstonfoodbank.org/covid19/

