
 

District Office Superintendent: Dr. Emy Flores 
3188 Quimby Road Board of Trustees: Leila Welch 

San Jose, CA 95148  Jim Zito 

Phone: 408-270-6800   Chris Corpus 

Fax: 408-274-3894  Marisa Hanson 

www.eesd.org  Bonnie Mace 

   

 

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2020 
 
Kính gửi cộng đồng khu học chánh, 
 
Vì tất cả chúng ta đều đề phòng để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi sự lây lan của 
coronavirus, chúng ta có thể quên đi những đứa trẻ đói khát. Chương trình dinh dưỡng thường xanh có 
thể giúp cho con bạn ăn những bữa ăn lành mạnh trong thời gian đóng cửa trường. 
 
MIỄN PHÍ cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống 
Bữa ăn lành mạnh dựa trên hướng dẫn dinh dưỡng của USDA 
Giúp gia đình tiết kiệm tiền 
Không có ứng dụng hoặc bằng chứng thu nhập cần thiết 
Dịch vụ lề đường. Không cần rời khỏi xe của bạn 
Thứ Ba 17 tháng 3 năm 2020 đến Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020 
 
Các bữa ăn sẽ được phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu 
 
Trong nỗ lực để giảm thiểu tiếp xúc gần gũi và các cuộc tụ họp lớn, chỉ cần đi bộ hoặc lái xe lên phía 
trước của trường để được phục vụ. Một bữa trưa thông thường sẽ bao gồm một món khai vị, trái cây 
hoặc nước ép trái cây, rau, snack nguyên hạt và sữa. Một lựa chọn ăn chay sẽ có sẵn. Các món ăn sẽ 
được phục vụ lạnh cho các gia đình để sưởi ấm trong sự tiện lợi của chính ngôi nhà của họ. Trẻ em và 
thiếu niên phải có mặt để nhận được một bữa ăn. Xin vui lòng không tham dự nếu bất cứ ai trong bữa 
tiệc của bạn bị bệnh hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi Dịch vụ 
Dinh dưỡng Trẻ em theo số (408) 223-4500. 
 
Tất cả các trang web đang cung cấp bữa ăn miễn phí. Thời gian phục vụ dưới đây: 
 
CADWALLADER 
 
10:30 sáng 11:30 
 
CÂU LẠC BỘ 
 
10:30 sáng 11:30 
 
CHABOYA 
 
12:30 CH chiều 30:30 
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CEDAR GROVE 
 
10:30 sáng 11:30 
 
DOVEHILL 
 
10:30 sáng 11:30 
 
EVERGREEN 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
HOLLY OAK 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
LAURELWOOD 
 
12: 30-1: 30:00 
 
LEYVA 
 
10:30 sáng 11:30 
 
MATSUMOTO 
 
10:30 sáng 11:30 
 
MILLBROOK 
 
10:30 sáng 11:30 
 
MONTGOMERY 
 
12:30 CH chiều 30:30 
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SÔNG 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
QUIMBY 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
SILVER OAK 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
J.F. SMITH 
 
10:30 sáng 11:30 
 
KAIHERINE SMITTH 
 
10:30 sáng 11:30 
 
O.B. WHALEY 
 
12:30 CH chiều 30:30 
 
Trân trọng, 
 
Dịch vụ dinh dưỡng trẻ em 


