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Điều Quyết Định để Cải Thiến Đồ Ăn Tiếp Tế bởi Những Trường Học Công Cộng trong Quận Fairfax 

 

Bởi vì, sức khoẻ, sự dinh dưỡng và sự gi   d     ủa con em của chúng ta là sự đ ng  hú ý số một cho những 

công dân của Quận Fairfax; và 

 

Bởi vì, sư tiếp tế đồ ăn  ó nhiều chất bổ đã nhận được nhiều sự chú ý của Đê Nhất Phu Nhân, Bà Michelle 

Obama, trong cuộc vận động, Let’s M ve Campaign; và 

 

Bởi vì, đô ăn tiếp tế trong những trường họ  đang bị làm từ những hoá chất có nhiều thuốc nhuộm, nêm hóa 

học và những nguyên tố bị ngâm trong những thuốc hóa họ  đễ không bị hư – giống như nhưng nguyên chất 

có trong các chất nhựa và những thuốc giệt sâu bọ; và 

 

Bởi vì, một  hai nước bán trong những trường có giá là một Mỹ Kim, và nước trong ly không được những 

trường học tiếp tế; 

 

Bởi vì, những chất hóa học nói trên có thẻ có ảnh hưởng không tốt tr ng đời sống của những con em.  Thí 

dụ:  có thể làm cho con em bị b   phì, bi   bệnh tiể  đường, giãm sự  hăm  hú và bị bệnh xuyễn, etc; và 

 

Bởi vì, sự tiếp tế các thứ  ăn thiên nhiên  ó thể đem đến những phản ứng tốt đẹp với   n em:  a) tăng  ừơng 

sự học hỏi, b) làm giãm xuống  ân lương  ủa các con em và giãm số bệnh tiể  đường, c) hoàn thiện cách sữ 

sự của con em và, d) làm giãm số các con em bị đi họ  “spe ial ed  ati n”/ hi phí; và 

Bởi vì, trong thập niên 1980, sự bài tiết những chất hoá học thức ân tiép tế bởi     trường học không làm 

tăng phí tổn cho ngân sách của Quận Fairfax; vì thế cho nên 

 

Chúng toi, * INSERT SCHOOL NAME PTA/PTSA*, quyết tâm khuyến-khích Fairfax County Public 

Schools lấy một bướ  đầ  tiên để cải tiến những thứ  ăn tiếp tế trong những trường học trong quận bằng 

hoàn thành những sự thay đổi như sa : 

 

 Tăng  ường số lượng thức ăn tươi, tr i  ây và ra   ỏ, thí dụ:  cấp  h  trường học quầy xà lách 

 Lấy bỏ những thứ  ăn bị làm từ những cách biến chế không thiên nhiên và thay thế bằng những 

thứ  ăn thiên nhiên 

 Lấy bỏ những chất nêm nhu bột ngọt, autolyzed men, thủy phân protein, etc. 

 Lấy bỏ những chất mỡ (hydro hoá một phần dầu hoặc đầy đủ hydro hoá dầu) 

 Lấy bỏ những thứ  ăn  ó  hất hoá học, thuốc nhuộm, chấc bảo quản 

 Lấy bỏ những thứ  ăn  ó nhiều fructose corn syrup và giãm số lượng thực phẩm có nhiều loaị 

đường 

 Cung cấp miễn phi ly nước hoạc b n  hai nước có giá phải  hăng ở phòng ăn trưa 

 Cung cấp sữa thuộc về khí quan 


