
Free School Meals for 
ALL Students

Comidas escolares 
gratuitas, para TODOS 

los estudiantes.

Comida saludable gratis, para su 
familia
Comidas escolares gratuitas
Consumir alimentos saludables, ayuda a los niños 
a aprender. El desayuno y el almuerzo gratuito, está 
disponible para todos los estudiantes.

¿Necesita alimentos gratis? Llame al  
1-800-984-3663
Hable con un amable especialista en conexión de 

alimentos, para averiguar dónde puede recibir frutas, 

verduras, pollo, leche y otros alimentos gratis, para  

su familia.

También podemos ayudarle a solicitar CalFresh/EBT
Uno de nuestros especialistas en conexión de alimentos, 

puede ayudarle, a determinar, si reúne los requisitos.

Free, healthy food for your family

Free school meals
Eating healthy food helps kids learn. Free breakfast 

and lunch are available to all students.

Need free groceries? Call 1-800-984-3663
Talk to a friendly Food Connection Specialist to find

out where you can pick up free fruits and vegetables,

chicken, milk and other groceries for your family.

We can also help you apply for CalFresh/EBT
One of our Food Connection Specialists can help 

you find out if you qualify.

Llame al 1-800-984-3663 de Lunes a Viernes,  
de 8 a.m. a 5 p.m., o visite: shfb.org/mealsforkids

CONOZCA MÁSLEARN MORE
Call 1-800-984-3663 weekdays, 8 a.m. - 5 p.m.,  

or go to shfb.org/mealsforkids



Bữa sáng và bữa trưa miễn 
phí tại trường cho TẤT CẢ 

học sinh.

Thực phẩm lành mạnh miễn phí cho 
gia đình quý vị
Bữa ăn miễn phí ở trường
Ăn thực phẩm lành mạnh giúp trẻ học tập tốt. Bữa 
sáng và bữa trưa miễn phí được cung cấp cho tất cả 
học sinh.

Cần thực phẩm miễn phí? Hãy gọi 1-800-984-3663
Nói chuyện với nhân viên của chúng tôi để tìm ra địa 
điểm mà quý vị có thể nhận được trái cây, rau quả, gà, 
sữa và những thực phẩm khác miễn phí cho gia đình 
của quý vị.

Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị nộp đơn xin 
CalFresh/EBT
Nhân viên Food Connection của chúng tôi có thể giúp 
tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Gọi 1-800-984-3663 vào các ngày làm  
trong tuần, 8 a.m. - 5 p.m.,  

hoặc qua trang mạng shfb.org/mealsforkids

TÌM HIỂU THÊM

為您的家庭提供免費的健康食物

免費學校餐點免費學校餐點

攝取健康食物有益於孩童的學習. 免費的早餐和午餐

現在開放給所有學生.

需要免費的食物嗎需要免費的食物嗎? 請致電請致電 1-800-984-3663

請和我們友善的食物聯絡專員洽談,尋找您適合的地

點, 為您的家人領取免費的蔬果, 雞肉, 牛奶及其他

食物.

我們也能幫助您申請糧食券我們也能幫助您申請糧食券 CalFresh/EBT

我們的食物聯絡專員可以為您查看您是否符合資格.

所有學生均可享有所有學生均可享有
免費的學校餐點免費的學校餐點

欲知詳情欲知詳情
請在平日上午八點至下午五點間致電 

1-800-984-3663 或上網 shfb.org/mealsforkids


