
 
 غذا برای کودکان در جریان رخصتی های تابستانی )تعطیالت مکاتب( 

برنامه تغذیه تابستانی را برای  (USDA)ایاالت متحده امریکا وزارت زراعت 
در نظر دارد که توسط برنامه ذکرشده کودکان میتوانند  (SSFO)کودکان تحت نام 

دسترسی به غذا های صحی و رایگان در جریان رخصتی تابستانی داشته باشند. این 
سال سن دارند در نظر ګرفته شده و  ۸۱و  ۲برنامه برای تمامی کودکان که بین 

قابل ذکر میباشد که دسترسی به چنین خدمات نیاز نیست تا شما درخواست بدهید 
 .لیکن شرط این است که غذا باید درمحل که تهیه میشود صرف شود

 دیپارتمنت خدمات تهیه ای غذا ریاست تعلیم و تربیه حوزه ای متحد فولسم کوردوا 

.در چهار نقاط خدمات تهیه غذا را برای کودکان عرضه خواهند کرد  

میالدی ۷۱۰۲جوالی  ۷۲جون الی  ۴جمعه ، مطابق با  –شنبه ود  

مسدود خواهد شد( ۷۱۰۲جوالی  ۴)سایت ها به تاریخ   

Williamson Elementary    
2275 Benita Dr. 

 8:30am - 9:00am غذا صبح:
    11:45am - 12:45pm صرف طعام چاشت :

 نمیشوددر ساحت ذیل غذا صبحانه تهیه 
 pm12:45- am11:45تهیه میشود  تنها غذا چاشت

 White Rock  Cordova Meadows  Rancho Cordova Elementary 

  10487 White Rock Rd.    2550 La Loma Dr.  2562 Chassella Way 

 در تماس شوید  9011-294 (916)برای معلومات بیشتر شما میتوانید با بخش خدمات تهیه غذا با شماره ای

 

 این مؤسسه یک کارفرماو فرصت برابری میباشد.



 د آوړی د رخصتی په جریان کی ماشومانو ته خواړه 

د اوړی د رخصتی په جریان کی ماشومانو ته  (USDAد امریکی د متحده ایاالتو د کرهڼی وزارت ) 

ترنامه الندی روغتیایی وړیا خوراک برابروی . دغه پروګرام د هغه ماشومانو لپاره چی   (SSFO(د 

کالو ترمینځ وی تنظیم شوی دی او دغی پروګرام ته الس رسی کوم  ۸۱او  ۲عمرونه یی د 

درخواست پاڼی ته اړتیا نلری او ماشومان کوالیشی چی خواړه په همغه ساحی کی چی تهیه کیړی 

 وخوری. 

 

د فولسم کوردوا د ښوونی او روزنی ریاست د خوراک دیپارتمنت به نوموړی برنامه په څلورو ساحو 
 کی تنظیم وی

پوری  ۲۲څخه تر جوالی  ۴جمعه ، جون  -دوشنبه  

مه تړل کیږی(  ۲۲) ساحی به د جوالی په   

Williamson Elementary    

2275 Benita Dr. 

 8:30am - 9:00am د سهار خواړه 

11:45am - 12:45pm   د غرمی خواړه 

 

 په الندی نقاطو کی د سهار خواړه نه تیاریږی:

   11:45am -12:45pm :فقد د غرمی ډوډی برابریږی 

  White Rock     Cordova Meadows  Rancho Cordova Elementary 

  10487 White Rock Rd.    2550 La Loma Dr.  2562 Chassella Way 

 د الزیاتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره تاسی کوالیشی الندی اړیکی سره په تماس کی شی   

        )916) 294-9011) 

 

 دغه اداره د فرصتونو برابره همکاره اداره ده 

 


