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THÔNG BÁO 

(V/v: thay đổi thực đơn tại nhà trường) 

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non Alibonbon Montessori. 

Trước tiên trường mầm non Alibonbon Montessori cảm ơn sự tin tưởng và phối 

hợp của phụ huynh trong suốt thời gian qua. 

Hiện nay dịch sán lợn, tả lợn Châu Phi đang bùng cháy ở các tỉnh phía Bắc chúng 

ta gây hoang mang cho các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng. Việc này đã được 

công bố ở các tỉnh và vùng dịch, đồng thời tăng cường và giám sát, thiết lập các 

chốt kiểm tra không cho heo bị mắc bệnh ra khỏi khu vực. 

Nguồn thực phẩm của trường mầm non Alibonbon Montessori được cung cấp từ 

những nơi sản xuất uy tín tại Ninh Bình để đảm bảo về nguồn gốc cung ứng, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các con đều có hóa đơn chứng thực nguồn gốc. 

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho các con tại trường và tránh việc 1 số phụ 

huynh lo ngại, hiện tại từ đầu tháng 3 nhà trường đã không sử dụng việc đưa thịt 

lợn vào trong thực đơn của các con. Nhà trường sẽ tăng cường các món: gà, bò, cá, 

tôm, cua, trứng, …chi tiết được Alibonbon Montessori công bố trên thực đơn được 

ban giám hiệu xác nhận trên bản tin của nhà trường. 

Trân trọng thông báo và cảm ơn quý phụ huynh! 
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