
Our School is offering Grab and Go Meal Service!
11:00 a.m. to 1:00 p.m. (Monday-Friday)

includes both breakfast and lunch
NEW THIS YEAR: Breakfast and lunch are free for ALL registered

GGUSD students 

GGUSD is beginning the 2020-2021
school year on August 24
with distance learning.

GGUSD Meal Service is going the distance too!

Beginning August 24, all registered GGUSD students can receive breakfast and
lunch at one of our 31 Grab and Go Meal sites. A GGUSD student ID  must be

presented (by student or parent/guardian) and scanned to receive each meal. If
your child does not yet have a student ID, please bring his/her student ID number.  

Distance Learning

GGUSD bắt đầu năm học 2020-2021 vào ngày 24 tháng 8 với cách học trên mạng ở nhà. Chương Trình Phát Thức Ăn

của GGUSD Đến Cùng Mọi Nhà! Bắt đầu từ ngày 24 tháng 8, mọi học sinh ghi danh tại GGUSD có thể nhận phần ăn

sáng và trưa tại một trong 31 địa điểm phân phát thức ăn Tới-Lấy-Mang-Đi của học khu. Học sinh, phụ huynh/giám

hộ khi đến nhận thức ăn cần trình và rà thẻ học sinh. Nếu con em quý vị không có thẻ học sinh, vui lòng mang theo

danh số học sinh của em.

Nhà Trường Phát Thức Ăn Theo Chương Trình Tới-Lấy-Mang-Đi! từ11:00 sáng- 1:00 trưa (thứ hai-thứ sáu) gồm cả

bữa sáng và trưa 

MỚI CÓ NĂM NAY: Bữa ăn sáng và trưa MIỄNPHÍ dành cho MỌI học sinh ghi danh tại GGUSD

El GGUSD iniciará el año escolar 2020-2021 el 24 de agosto con un aprendizaje a distancia. ¡Los servicios de comida del

GGUSD también continuarán! A partir del 24 de agosto, todos los alumnos inscritos en el GGUSD podrán recibir

desayuno y almuerzo en uno de nuestros 31 lugares de Comida para Recoger y Llevar (Grab and Go). Se debe presentar la

identificación de estudiante del GGUSD (por el alumno, padre de familia o tutor) la cual se debe escanear para recibir cada

comida. Si su hijo aún no tiene una tarjeta de identificación de estudiante, por favor traiga el número de identificación de

estudiante de él o ella.

¡Nuestra escuela ofrecerá servicios de Comida para Recoger y Llevar! 

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (de lunes a viernes) incluye desayuno y almuerzo 

NUEVO ESTE AÑO: Desayuno y almuerzo gratis para TODOS los alumnos inscritos en el GGUSD


