
Шановні батьки та опікуни,

ми раді повідомити, що ми продовжуватимемо пропонувати програму Backpack Buddies у всьому шкільному окрузі Тахома. Backpack
Buddies of Maple Valley — це безкоштовна програма, призначена для надання добавок у харчуванні на вихідних. Студенти-учасники
отримають немаркований пакет з поживною їжею, яка може містити; паста, фруктовий сік, молоко, вівсяні пластівці, крекери, гранола
та свіжі фрукти. Імена всіх одержувачів будуть відомі лише друзям по рюкзаку та раднику їхньої школи.

Цього року ми пропонуємо вам чотири варіанти реєстрації в програмі.
1. Перейдіть на сайт www.backpackbuddiesofmaplevalley.org/get-support/ і заповніть форму.
2. Надішліть нам електронний лист на backpackbuddiesmv@gmail.com з інформацією нижче.
3. Надішліть нам наведену нижче інформацію електронною поштою на адресу 209 253th Ave SE, Maple Valley, WA

98038.
4. Передайте копію цієї сторінки своєму студентському консультанту

. Програма цього навчального року триватиме з 23 вересня по 19 червня 2023 року. Якщо ваша дитина більше не
потребує нашої програми в будь-який час, ми просимо вас надіслати нам електронний лист безпосередньо на
backpackbuddiesmv@gmail.com , щоб скасувати. Ваш учень приноситиме сумки додому щоп’ятниці (за винятком деяких
тижнів, коли це припадає на інший день). Після реєстрації ви отримаєте лист із підтвердженням вашої реєстрації.

Для електронної пошти та пошти учасників, будь ласка, вкажіть наступне для кожного учня:
та прізвище
учня____________________________ школа учня _________________________________
ім’я та прізвище батьків __________________________
електронна адреса батьків
алергія
у цій програмі, я даю дозвіл своїй дитині/дітям брати участь у Backpack Buddies програма. Я розумію, що мій учень
прийде додому з сумкою їжі в останній день тижня протягом навчального року. Я також дозволяю шкільному
консультанту повідомити ім’я моєї дитини його/її вчителю (вчителям) і персоналу, який допомагає з розподілом
їжі.

Крім того, я погоджуюся захистити та захистити шкільних друзів-рюкзаків із Мейпл-Веллі та шкільного округу Тахома,
їх шкільну раду та працівників, а також переуступаю від будь-яких претензій, позовів або збитків (включаючи, але не
обмежуючись, захист і відшкодування) які можуть бути результатом моєї участі у вищеописаній події.

Підпис одного з батьків_____________________________________
Будь ласка, не соромтеся звертатися до мене з будь-якими запитаннями чи сумнівами.

повагою,
Mindy Gamble
Backpack Buddies of Maple Valley-President
206-714-4734 або backpackbuddiesmv@gmail.com

http://www.backpackbuddiesofmaplevalley.org/get-support/
mailto:backpackbuddiesmv@gmail.com
mailto:backpackbuddiesmv@gmail.com

