
 
 
 
 
 
 
 
 

 
East Side Union High School District Board of Trustees 

Van T. Le, President             J. Manuel Herrera Vice President           Lorena Chavez, Clerk           Pattie Cortese, Member           Bryan Do, Member 
Chris D. Funk, Superintendent 

 

ESUHSD Dịch vụ bữa ăn trong thời gian học trực tuyến 
Khu học East Side Union sẽ cung cấp dịch vụ lái xe nhận bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trong thời gian học trực 
tuyến.. 
Lái xe hoặc đi bộ các bữa ăn sáng, bữa trưa và / hoặc bữa tối đều được chuẩn bị sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 
11:45 sáng - 12:50 chiều. 
Bữa ăn sẽ được cung cấp cho tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở xuống. Các cá nhân không cần phải đủ điều kiện 
nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá để nhận được bữa ăn miễn phí. Học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ có 
thể nhận một bữa sáng, một bữa trưa và / hoặc một bữa tối mỗi ngày từ MỘT địa điểm. 
 

Dịch vụ bữa ăn ở các trường 
Trường Bữa sáng Bữa trưa Bữa tối 

Trường trung học Andrew Hill  X X X 
Trường trung học Evergreen Valley X X  
Trường trung học Independence  X X X 
Trường trung học James Lick X X X 
Trường trung học Mt Pleasant  X X 
Trường trung học Oak Grove  X X X 
Trường trung học Silver Creek  X X X 
Trường trung học WC Overfelt   X X 
Trường trung học Yerba Buena  X X X 

 

Các trường không có chương trình phục vụ bữa ăn 
● Trường trung học Calero  
● Trường trung học Foothill  
● Trường trung học Piedmont Hills  
● Trường trung học Santa Teresa   

 

Học bổ túc sau giờ học có sẵn trên mạng – www.esuhsd.org – Student & Parent – Child Nutrition Servs – Supper 
Enrichment.  Các công thức nấu ăn, hình tô màu và câu đố ô chữ thú vị có sẵn cho quý vị giải trí. Vui lòng điền vào 
Chương trình trợ giúp bữa ăn  trong Chương trình Nuôi dưỡng Trẻ em và Người lớn (CACFP) - Điền mẫu Đơn và nộp 
lại cho nhân viên bếp.   

 
This institution is an equal opportunity provider. 

http://www.esuhsd.org/Students--Parents/Child-Nutrition-Svcs/Supper-Enrichment/index.html
http://www.esuhsd.org/Students--Parents/Child-Nutrition-Svcs/Supper-Enrichment/index.html

