Farsi/Dari

SAN JUAN UNIFIED TO CONTINUE TO DISTRIBUTE MEALS OVER
SUMMER AT 14 SCHOOL SITES

حوزه تعلییم سن هوان توزی ع وعده های غذای را در طول تابستان در  14مکتب/مدرسه ادامه یمدهد
آخرین روز توزی ع غذا برای سال تعلییم ،2019 -20سه شنبه  9جون خواهد بود.
ی
غذای (ناهار و صبحانه برای روز بعد) را
فرصت را برای خانواده
حوزه تعلییم سن هوان
ها فراهم یم کند تا در تابستان روزانه دو وعده ی
ی
ی
غذای از طریق پیاده روی یا رانندگ برای کودکان  18سال و کمت دریافت کنند .این رسویس در  14مکتب/مدرسه از
در یک رسویس ی
ر
دستس است.
 10 30صبح ایل  11 30صبح  ،دوشنبه تا جمعه  ،از  15جون تا  31جوالی قابل
این وعده های غذای بدون توجه به مکتب/مدرسه ای که در آن ررسکت یم کنند ،برای هر شخص  18سال و ی
کمت بطور رایگان ارائه یم
ی
ً
ین
غذای در محل رصف نیم شوند .ما
غذای است و وعده های ی
شود .مستندات الزم نیست .این برنامه رصفا برای گرفت وعده های ی
خانواده ها را تشویق یم كنیم كه با عدم اجتماع در محل مکتب/مدرسه و استفاده از مسافت های اجتمایع پس از توزی ع وعده های
غذای ،در کاهش خطر ابتال به کوید 19همچنان كوشش كنند.
ی
اگر امکان پذیر نیست همه کودکان هنگام ی ن
غذای هر روز حضور داشته باشند ،باید تعداد کل کودکان تأیید شود .اگر هر
گرفت وعده
های ی
ً
ن
یک از فرزندان شما با شما در موتر/
ماشت نیستند  ،لطفا نام شان را (و شناسنامه انها را در صورت که در سن مکتب/مدرسه قرار داشته
باشند) در یک کاغذ با خود بیاورید و فرم تأیید اعتبار دریافت کنید .هنگایم که خدمات تغذیه تأیید کرد و به شما فرم داد ،باید هر بار که
غذای را بدون حضور فرزندانتان دریافت کنید ،فرم را نشان دهید .در صورت حضور فرزندانتان فرم الزم نیست.
یم خواهید وعده های ی
مکان های توزی ع غذا در تابستان ( 15جون  31 -جوالی) به ررسح زیر است:
منطقه Arden-Arcade
Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave., Sacramento, CA 95825
Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864
Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821

•
•
•

منطقهCarmichael
Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608
Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608
John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608
Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608

•
•
•
•

منطقهCitrus Heights
Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621
Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610
Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621
Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610

•
•
•
•

منطقهFair Oaks
Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628
Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628

•
•

منطقهOrangevale
Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662
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•

