Garden Grove Unified School District

Food Services

5 DAY MEAL KIT
:

Date

,
15, 2021
: 11:00-1:00

Friday

January

PM

Time

:

Locations

GGUSD Grab and Go Sites

***
***
MEAL KIT WILL INCLUDE:
Free for all enrolled GGUSD students

,

Assorted Breakfast

,

Lunch

&
100%

Fruits

and Super Snack entrees

Vegetables

Fruit Juice

Assortment of Milk

-

This kit includes meals for Friday

:

Note

We will be closed on January

Tuesday

18

(1/15-1/19)

.

th in observance of Martin Luther King Jr Day

,

Curbside grab and go meals will resume on Wednesday

.

.

January

20 .
,

Please visit our website at gardengrove healtheliving net to view menu details

.

th

,

locations

and information on enrichment activities

.

This insitution is an equal opportunity provider

PAQUETE DE COMIDAS PARA 5 DÍAS
Fecha: Viernes, 15 de enero de 2021
Hora: De 11:00 AM a 1:00 PM
Lugar: Área del GGUSD para Recoger y Llevar Comidas (Grab and Go)
***Gratis para todos los alumnos inscritos en el GGUSD***
LOS PAQUETES DE COMIDAS INCLUYEN:
Desayunos variados, almuerzos y súper refrigerios
Frutas y verduras
Jugo 100% de frutas
Diferentes tipos de leche
Los paquetes incluyen comidas para los días del
viernes, 15 al martes, 19 de enero del 2021
Aviso: Estará cerrados el 18 de enero por la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr.
La entrega de comidas se reanudará el día
miércoles, 20 de enero
Para ver los detalles del menú y la información sobre actividades enriquecedoras por favor visite nuestra página web
gardengrove.healtheliving.net.

NGÀY
Ngày: Thứsáu, ngày15tháng1năm 2021
Giờ: Từ 11:00 đến 1:00 trưa
Địa điểm: Nơi phát thức ăn Tới Lấy Mang Đi của GGUSD
***Miễn phí cho mọi học sinh đang theo học tại GGUSD***
THỨC ĂN GỒM CÓ:
Các món ăn điểm tâm,ăn trưavà thức ăn dặm
Trái cây và Rau quả
Nước trái cây nguyên chất
Sữa các loại
Túi thức ăn sẽ bao gồm các bữa ăn cho ngày thứ sáu đến thứ ba
(15/1-19/1)

Lưu ý: Vào ngày 18 tháng 1, chúng tôi sẽ nghỉ lễ tưởng niệm Mục sư Martin Luther King Jr.
Chương Trình Phát Thức Ăn “ Tới Lấy Mang Đi” sẽ phục vụ lại vào ngày thứ tư, 20 tháng 1.
Mời quý vị vào thăm trang mạng của chúng tôi: gardengrovehealtheliving.net
để xem chi tiết thực đơn cùng những sinh hoạt phong phú khác

가든 그로브 통합교육구
급식 서비스 부서
5 일 급식 키트
날짜: 2021 년 1 월 15 일 금요일
시간: 오전 11 시 – 오후 1 시
위치: GGUSD Grab and Go 장소
***등록된 모든 GGUSD 학생에게 무료로 제공됩니다***
급식 키트에는 다음 메뉴가 포함됩니다:
모듬 아침 식사, 점심 및 슈퍼 스낵 앙뜨레
과일 및 야채
100% 주스
여러 종류 우유
키트에는 금요일-화요일 (1/15 -1/19) 급식이 포함됩니다.
참고: 마틴 루터 킹 주니어의 날을 기념하여 1 월 18 일에 문을 닫습니다. Grab and Go 급식은 1 월 20 일 수요일에 재개됩니다.
메뉴의 세부 정보와 급식의 질 향상 활동에 대한 정보를 보시려면 gardengrove.healtheliving.net 웹 사이트를 방문하십시오.

