
     Maynard School District 

Querido pai ou Tutor:  
 
2018-2019 ano letivo se aproxima e Café fresco picaretas tem o prazer de ter sido convidado gerenciar o programa de Food 
Service da sua escola. Café fresco de picaretas (uma divisão de serviços de Café) é uma empresa localmente possuída e 
operada, dedicada a servir refeições deliciosas e saudáveis, de qualidade que atendam as mais recentes orientações 
nutricionais. Algumas das características que seus filhos poderá desfrutar através de parceria do seu distrito com café 
fresco picaretas incluem: 
 
1.)  Menus de:  
 
Nossos menus interativos on-line estão disponíveis através de Nutrislice.  Você tem a opção de baixar o app Nutrislice 
para seu dispositivo móvel e verifique opções de menu do seu aluno diariamente.  Ingredientes, alérgeno e dados 
nutricionais para todos os itens servidos podem ser vistos desde este app.  Menus interativos também estão disponíveis 
online e podem ser visualizados e impresso usando o link na sua página web de escola. 
 
Maynard High School e Fowler Middle School tem as seguintes estações oferecendo uma variedade de opções de 
almoço diário.  Café de assinatura apresentando entradas "Feito em casa", "Construir-bares" e "Jogou a ordem" saladas de 
entrada; Mercado fresco, que apresenta uma seleção diária de saladas prato principal, bem como frutas e sobremesas de 
iogurte; Pizza com qualidade fresco assado Pizza feita com massa de pão de grãos inteiros e baixos queijos gordos; Café 
expresso oferece sanduíches quentes "Agarrar e ir" e a lanchonete serve sanduíches "Feito à ordem". 
 
Green Meadow elementar oferece uma grande variedade de escolhas todos os dias que incluem itens como massa folhada 
saladas & iogurte fresco de mercado, a entrada de Café assinatura do dia e uma opção de sanduíche de lanchonete no 
centro da cidade. 
 
Além disso, as cafetarias será abertas antes da escola cada dia fornecer um completo nutritivo pequeno-almoço com uma 
ampla gama de opções de refeições de pequeno-almoço quente e frio. Todos os pequenos-almoços são acompanhadas por 
uma variedade de frutas, seleções para permitir que os alunos escolhem uma refeição completa e saudável para começar o 
seu dia. 
 
Para ajudar os alunos a compreender o que constitui uma refeição completa, nosso inovador Strive para cinco programa 
de sinalização de recursos e cor codificada itens no refeitório para ajudar os alunos a fazer escolhas que são nutritivas, 
equilibrado e permanecer dentro dos padrões de USDA para uma refeição completa. 
 
Café fresco picaretas tem orgulho em apresentar nossa linha de Snacks inteligente de mais saudável lanche embalado, 
bebidas e opções de lanche caseiro. Nós expandimos nossos conceitos de ação estação grill e refogue para incluir a sua 
escola. Visite o site do Café fresco de picaretas e prestar atenção para detalhes e flashes de notícias sobre esses programas 
excitantes. 
 
2.) Programa de assistência da refeição: O programa de assistência de refeição é um programa financiado pelo governo 
federal que fornece refeições reduzidas e gratuito para famílias que atendam as diretrizes de renda do USDA. Entre em 
contato com seu escritório administrativo da escola ou o director de serviço de alimentação para obter um aplicativo. 
Completar o pedido (apenas uma aplicação por agregado familiar é necessária) e devolvê-lo para a escola do seu filho. 
Então você será notificado sobre o nível de benefício para o qual você se qualifica. Você pode aplicar ou reaplicar a 
qualquer momento durante o ano letivo deve mudar sua situação financeira. O programa é operado em estrita 
confidencialidade e todos os alunos passam pelo mesmo processo de check-out na cafeteria, eliminando qualquer 
distinção entre estudantes que estão participando do programa de assistência de refeição e aqueles que não são. 
 
Estudantes em programas de assistência da refeição têm direito a uma refeição completa em qualquer uma de nossas 
estações ao pequeno-almoço e ao almoço. Itens como lanche leite do petisco ou lanches estão disponíveis para todos os 
alunos, por um custo adicional. 
 
3.) Ponto de venda sistema automatizado: O distrito escolar de Maynard tem um ponto automatizado do sistema de venda 
de Nutrikids. Este é o mesmo sistema que o distrito escolar usado no ano passado. Informações da conta do seu aluno, 
incluindo informações de pagamento on-line, não mudou.  Os pais terão 2 métodos para depositar fundos na conta do seu 
aluno. 
 



Opção 1. Pagamentos on-line - você pode configurar uma conta online usando um cartão de crédito/débito para fazer 
depósitos na conta do seu filho. Além de oferecer uma opção de pagamento online seguro, o sistema permitirá acesso 
instantâneo para obter detalhes sobre o seu filho é comprar na cantina, bem como outras características de conveniência 
tais como alertas de equilíbrio baixa automática. Este sistema automatizado ajudará a aumentar a velocidade do serviço e 
permitir que os estudantes adicional tempo para um mais relaxante experiência gastronómica. Instruções para configurar 
sua conta on-line estão disponíveis na impressão de seu diretor de serviços de alimentos e Postado no site do café fresco 
de picaretas. 
 
Opção 2. Você pode enviar um cheque com o seu filho pagáveis a programa de almoço da escola Maynard. Por favor, 
certifique-se de incluir o nome da criança na linha memo. Nós incentivamos os pais a também utilizar o método de 
pagamento on-line ou enviar um cheque – dinheiro também pode ser aceites, mas é desencorajada a nível do ensino 
fundamental. 
 
Pré-pago dinheiros depositados por qualquer método podem ser usados para efectuar compras na cantina, mas a qualquer 
momento os pais podem entrar em contato com o supervisor de serviço de alimentação escolar e solicitar que verbas pré-
pago ser usada somente para compras de refeição completa. 
 
4.) Procedimento de crédito: Notificação Verbal dos saldos negativos pode ser fornecida para os pais ou responsáveis. 
Notificação por email para os alunos que estão cobrando as refeições pode ser enviada para o agregado familiar do 
estudante. Bi-semanal ou cartas serão enviadas para casa e uma referência para a Administração serão feitas para os 
alunos que continuam a cobrar por vários dias. Carregamento de itens de lanche não será permitido.  Por favor, consulte 
procedimentos de carga do distrito escolar para obter mais informações. 
 
5.) Alergia de estudante / identificação de necessidades especiais: se seu aluno tem uma alergia alimentar clinicamente 
documentados ou necessidade especial quando se trata de comida, seu diretor de food service trabalhará pròxima com a 
enfermeira da escola e outro pessoal para garantir que seu filho é específico necessidades sejam atendidas. Entre em 
contato com seu diretor de Food Service com detalhes. 
 
6.) Iniciativas locais de compra & verde: Café fresco picaretas tem uma robusta política de compras local e compra de 
fazendas locais e produtores de alimentos, tanto quanto possível. Nós somos um forte apoiante da fazenda à iniciativa da 
escola. Atuamos também em reciclagem e compostagem de esforços. Nós estamos sempre olhando para construir novas 
relações com os agricultores locais e grupos ambientalmente conscientes-sinta-se livre para entrar em contato com seu 
diretor de food service. 
 
Mais podem ser aprendido sobre Café fresco de picaretas, visitando nosso site http://www.freshpickscafe.com , na nossa 
página do Facebook http://www.facebook.com/FreshPicksCafe ou, seguindo-no Twitter @FreshPicksCafe. 
 

Diretor de serviço do distrito escolar de Maynard comida: 
Heather Shastany 978-897-6100 Maynard@freshpickscafe.com 

 
              Preços    Almoço        Pequeno-almoço 

                        Preço total  Reduzido  Adulto  Preço total   Reduzido        
 

              Escola primária $2.75           .40            $3.75             $1.50              .30        
       

Ensino médio  $3.00            .40           $3.75              $1.50              .30              
 

Ensino médio         $3.50            .40           $3.75              $1.50              .30              
 

Esta instituição é um provedor de igualdade de oportunidades. 
 

Em conformidade com a lei Federal de direitos civis e regulamentos dos direitos civis dos Estados Unidos Departamento de agricultura (USDA) e 
políticas, o USDA, agências, escritórios e funcionários e instituições participando ou administrando USDA programas são proibidos de discriminar com 
base em raça, cor, nacionalidade, sexo, credo religioso, deficiência, idade, crenças políticas, ou represália ou retaliação à actividade dos direitos civis 

em qualquer programa ou actividade realizada ou financiado pelo USDA. 
 

Pessoas com deficiência que necessitam de meios alternativos de comunicação para informações de programa (por exemplo, Braille, grande 
impressão, fita, linguagem de sinais americana, etc.), deve contactar a agência (estado ou local), onde eles aplicados para benefícios.  Indivíduos 
surdo, surdo ou com deficiência de discurso podem contatar USDA através do serviço de retransmissão Federal no (800) 877-8339.  Além disso, 

informações sobre o programa pode ser disponibilizado em idiomas diferentes do inglês. 
  

Para apresentar um programa de queixa de discriminação, preencha o formulário de reclamação do USDA programa discriminação, (AD-3027) 
encontrado online em: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html e em qualquer escritório do USDA, ou escreva uma carta endereçada a 

USDA e fornecer em a letra de todas as informações solicitadas no formulário. Para solicitar uma cópia do formulário de reclamação, ligue para (866) 
632-9992.  Envie seu formulário preenchido ou carta ao USDA por: 

 
(1) email: Estados Unidos Departamento de agricultura escritório do secretário adjunto para os direitos civis 1400 independência Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410;    (2) fax: (202) 690-7442; ou (3) e-mail: program.intake@usda.gov. 


