
San Juan Unified 
У співпраці з продовольчим банком Сакраменто 

ЩОМІСЯЧНА ВИДАЧА ПРОДУКТІВ 

 Роздача буде відбуватися за адресою: 3738 Walnut Ave, 

Carmichael CA, 95608. * В'їжджайте на паркування через 

Gibbons Drive між Walnut та Garfield Avenue (див. карту). 

Час: 2pm-4pm 

Дата 

15 лютого 

22 березня 

26 квітня 

24 травня 

14 червня 

Рада з освіти Об'єднаного шкільного округу San Juan прагне забезпечити рівні можливості для всіх осіб, які беруть участь у програмах та заходах округу. Окружні 

програми, заходи та послуги повинні бути вільні від незаконної дискримінації, переслідування, залякування та/або знущань на основі фактичних або передбачуваних 

характеристик раси чи етнічної приналежності, кольору шкіри, походження, національності, національного походження, імміграційного статусу, приналежності до 

етнічної групи, віку . , релігії, сімейного або батьківського стану, вагітності, фізичної або розумової неповноцінності, статі, сексуальної орієнтації, статі, гендерної 

ідентичності, гендерного самовираження або генетичної інформації, або на підставі асоціації людини з людиною або групою з одним або декількома з цих фактичних 

або передбачуваних характеристик. 

Продукти надаватимуться в порядку живої черги, поки 

продукти не закінчяться. Призначати зустріч не обов'язково. 

У липні роздачі не буде. 

*

Ukrainian 



San Juan Unified 
Partnering with Sacramento Food Bank 

MONTHLY FOOD DISTRIBUTION 

The distribution will take place at 3738 Walnut Ave, 

Carmichael CA, 95608. *Enter the parking lot via Gibbons 

Drive between Walnut and Garfield Avenue (See map). 

Time:2pm-4pm
 Dates 

February, 15 

March, 22 

April, 26 

May, 24 

June, 14 

The San Juan Unified School District Board of Education is committed to equal opportunity for all individuals in district programs and activities. District programs, 

activities and services shall be free from unlawful discrimination, harassment, intimidation, and/or bullying based on actual or perceived characteristics of race or 

ethnicity, color, ancestry, nationality, national origin, immigration status, ethnic group identification, age, religion, marital or parental status, pregnancy, physical or 

mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, or genetic information, or on the basis of a person's association with a person 

or group with one or more of these actual or perceived characteristics. 

Food will be provided on a first come, first served basis while 

supplies last. Walk-ins are welcome. 

There will be no distribution in the month of July. 

*

English 


