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15/10/2021
Queridas famílias,
O Departamento de Serviços de Alimentação e Nutrição de Somerville está pedindo sua
paciência e apoio enquanto passamos por novos desafios. Como você deve saber, atualmente
enfrentamos uma escassez sem precedentes de alimentos e materiais de embalagem, atrasos
ou cancelamentos massivos de entregas e escassez de mão de obra no departamento. A
escassez e os atrasos em todo o país afetaram a disponibilidade de certos itens alimentícios,
levando a substituições de itens do cardápio que oferecíamos regularmente no passado. Esses
problemas de abastecimento estão ocorrendo em todo o país e são especialmente
desafiadores para os sistemas escolares, devido à quantidade de refeições que servimos e aos
padrões de nutrição que seguimos.
Tudo isso significa que podemos precisar fazer substituições rápidas em nossos cardápios com
base no que somos capazes de adquirir. Sabemos que isso afeta os alunos e estamos fazendo
o nosso melhor para fornecer atualizações sobre as alterações do cardápio, quando possível,
assim que identificamos um problema.
Os cardápios podem ser encontrados em www.somerville.k12.ma.us/fns. Em nosso novo
sistema de cardápios, eles são atualizados diariamente para refletir as mudanças.
Saiba que nossa prioridade número um continua sendo fornecer refeições saudáveis, nutritivas
e apetitosas para seus filhos. Adoramos vê-los todos os dias e agradecemos seu apoio e
paciência enquanto continuamos a oferecer refeições gratuitas para todos os alunos. A boa
notícia é que o café da manhã e o almoço gratuitos continuarão ao longo do ano letivo,
portanto, fique conosco enquanto enfrentamos mais um desafio. Sua participação ajuda nosso
programa a se manter forte e estamos ansiosos para atendê-lo!
Atenciosamente,
Lauren Mancini, Diretora de Serviços de Alimentos e Nutrição

