Living here is expensive.
Getting healthy food
doesn’t have to be.
Free healthy food for your family
Apply for free school meals at your
school oﬃce today
Eating a nutritious breakfast helps kids learn. Kids and
teens under 18 can get healthy meals at school including
breakfast and lunch.

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.

Learn more
Call 1-800-984-3663 weekdays,
8 a.m. to 5 p.m., or go to SHFB.org/getfood

Vivir aquí es caro.
Obtener alimentos saludables
no tiene que serlo.
Comida saludable gratis para su familia
Solicite comidas escolares gratuitas en la oﬁcina
de su escuela. Hoy mismo!
Tomar un desayuno nutritivo ayuda a los niños a aprender.
Los niños y adolescentes menores de 18 años pueden
obtener comidas saludables en la escuela, incluyendo
el desayuno y el almuerzo.

¿Necesita alimentos gratis? Llame al 1-800-984-3663
Hable con un amable especialista, en conexión de alimentos para
averiguar dónde puede recoger frutas y verduras, pollo, leche y
otros comestibles gratis, para su familia.

También podemos ayudarlo a solicitar CalFresh/EBT
Uno de nuestros especialistas en conexión de alimentos, puede
ayudarlo a determinar si reúne los requisitos.

Para saber un poco más
Llame al 1-800-984-3663 de Lunes a Viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m., o visite SHFB.org/comida

Cuộc sống ở đây thật đắt đỏ.
Nhận được thực phẩm
lành mạnh lại không quá khó.
Thực phẩm lành mạnh miễn phí cho gia đình quý vị
Đăng ký bữa ăn miễn phí tại văn phòng
trường học ngay hôm nay

Bữa sáng với những chất bổ dưỡng sẽ giúp việc học ở trường của trẻ. Trẻ
em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có thể nhận các bữa ăn lành mạnh tại
trường bao gồm bữa sáng và bữa trưa.

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.

Tìm hiểu thêm

Hãy gọi 1-800-984-3663 các ngày làm việc trong tuần,
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc truy cập SHFB.org/getfood

