
CalFresh Healthy Living Presents 

Food Smarts
Free Nutrition Workshops for

Cerritos Elementary School Parents & 
Caregivers

• Learn how to plan balanced, tasty meals
• Get simple strategies for eating healthy
• Participate in quick & healthy recipe demos

When: Mondays | May 10 – June 7
Time: 5:00PM – 6:00PM or 6:00PM – 7:00PM
Where: Zoom | Link – bit.ly/gusdcalfresh 

Register by scanning the 
QR code with your phone.

Attend 3 workshops & you’ll receive a $15 Target 
or Trader Joe’s gift card while supplies last. 
Email barajaka@ah.org with any questions!

Funded by USDA SNAP, an equal opportunity provider & employer.
Visit CalFreshHealthyLiving.org for healthy tips.



CalFresh առողջ ապրելակերպը ներկայացնում է

Առողջարար սնունդ
(Food smarts)

Սննդի մասին անվճար սեմինարներ 
Սերիտոս տարրական դպրոցի 

ծնողների և խնամակալների համար
• Սովորեք ծրագրել համամասն և համեղ 

կերակուր
• Ձեռք բերեք ճիշտ սնվելու ստրատեգիաներ
• Մասնակցեք բաղադրատոմսերի փոխգործուն 

ցուցադրություններին
Օրերը․ Երկուշաբթի օրերին՝ մայիսի 10–ից հունիսի 7-ը
Ժամերը․ Եր․ ժ․ 5:00–6:00-ը կամ 6:00–7:00-ը
Տեղը․ Zoom | Հղումը՝ bit.ly/gusdcalfresh 

Գրանցվեք՝ հեռախոսի 
տեսախցիկը պահելով 
հետևյալ QR կոդի վրա։

Մասնակցեք 3 սեմինարներին և նվեր կստանաք
Target կամ Trader Joe’s խանութներից մեկի $15
քարտ՝ մինչ դրանց վերջանալը։
Հարցերի դեպքում գրեք․ barajaka@ah.org  

Ֆինանսավորված է հավասար հնարավորություններ տրամադրող USDA SNAP-ի 
կողմից։ Այցելեք CalFreshHealthyLiving.org՝ առողջարար խորհուրդների համար։



Food Smarts
Vida Saludable de CalFresh Presenta

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades equitativas. 
Para obtener más consejos saludables visite CalFreshHealthyLiving.org.

Talleres de Nutrición Gratuitos 
para los Padres y Tutores de la 

Escuela Primaria Cerritos 

Aprenda cómo planear comidas balanceadas y deliciosas 
Aprenda estrategias simples para comer saludable
Participe en demostraciones de recetas rápidas y saludables

Fecha: Los lunes | del 10 de mayo al 7 de junio
Hora: 5:00PM – 6:00PM o 6:00 – 7:00PM
Lugar: Zoom | Enlace - bit.ly/gusdcalfresh

Regístrese escaneando el                    
Código QR con su teléfono.     

¡Asista a 3 talleres y recibirá una tarjeta de $15 de la
Target o Trader Joes mientras dure la existencia. Si tiene
preguntas envié un correo electrónico a barajaka@ah.org!



CalFresh Healthy Living Presents 

Food Smarts
Free Nutrition Workshops for

Thomas Jefferson Elementary School 
Parents & Caregivers

• Learn how to plan balanced, tasty meals
• Get simple strategies for eating healthy
• Participate in quick & healthy recipe demos

When: Tuesdays | May 11 – June 8
Time: 5:00PM – 6:00PM or 6:00PM – 7:00PM
Where: Zoom | Link – bit.ly/gusdcalfresh 

Register by scanning the 
QR code with your phone.

Attend 3 workshops & you’ll receive a $15 Target 
or Trader Joe’s gift card while supplies last. 
Email barajaka@ah.org with any questions!

Funded by USDA SNAP, an equal opportunity provider & employer.
Visit CalFreshHealthyLiving.org for healthy tips.



CalFresh առողջ ապրելակերպը ներկայացնում է

Առողջարար սնունդ
(Food smarts)

Սննդի մասին անվճար սեմինարներ 
Թ․ Ջեֆերսոն տարրական դպրոցի 

ծնողների և խնամակալների համար
• Սովորեք ծրագրել համամասն և համեղ 

կերակուր
• Ձեռք բերեք ճիշտ սնվելու ստրատեգիաներ
• Մասնակցեք բաղադրատոմսերի փոխգործուն 

ցուցադրություններին
Օրերը․ Երեքշաբթի օրերին՝ մայիսի 11–ից հունիսի 8-ը
Ժամերը․ Եր․ ժ․ 5:00–6:00-ը կամ 6:00–7:00-ը
Տեղը․ Zoom | Հղումը՝ bit.ly/gusdcalfresh 

Գրանցվեք՝ հեռախոսի 
տեսախցիկը պահելով 
հետևյալ QR կոդի վրա։

Մասնակցեք 3 սեմինարներին և նվեր կստանաք
Target կամ Trader Joe’s խանութներից մեկի $15
քարտ՝ մինչ դրանց վերջանալը։
Հարցերի դեպքում գրեք․ barajaka@ah.org  

Ֆինանսավորված է հավասար հնարավորություններ տրամադրող USDA SNAP-ի 
կողմից։ Այցելեք CalFreshHealthyLiving.org՝ առողջարար խորհուրդների համար։



Food Smarts
Vida Saludable de CalFresh Presenta

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades 
equitativas. Para obtener más consejos saludables visite CalFreshHealthyLiving.org.

Talleres de Nutrición Gratuitos 
para los Padres y Tutores de la 

Escuela Primaria Thomas Jefferson
Aprenda cómo planear comidas balanceadas y deliciosas 
Aprenda estrategias simples para comer saludable
Participe en demostraciones de recetas rápidas y saludables  

Fecha: Los martes | del 11 de mayo al 8 de junio
Hora: 5:00PM - 6:00PM o 6:00PM – 7:00PM
Lugar: Zoom | bit.ly/gusdcalfresh

Regístrese al escaneando el                     
Código QR con su teléfono. 

¡Asista a 3 talleres y recibirá una tarjeta de $15 de la
Target o Trader Joes mientras dure la existencia. Si tiene
preguntas envié un correo electrónico a barajaka@ah.org!



CalFresh Healthy Living Presents 

Food Smarts
Free Nutrition Workshops for

Horace Mann Elementary School 
Parents & Caregivers

• Learn how to plan balanced, tasty meals
• Get simple strategies for eating healthy
• Participate in quick & healthy recipe demos

When: Wednesdays | May 12 – June 9
Time: 5:00PM – 6:00PM or 6:00PM – 7:00PM
Where: Zoom | Link – bit.ly/gusdcalfresh 

Register by scanning the 
QR code with your phone.

Attend 3 workshops & you’ll receive a $15 Target 
or Trader Joe’s gift card while supplies last. 
Email barajaka@ah.org with any questions!

Funded by USDA SNAP, an equal opportunity provider & employer.
Visit CalFreshHealthyLiving.org for healthy tips.



CalFresh առողջ ապրելակերպը ներկայացնում է

Առողջարար սնունդ
(Food smarts)

Սննդի մասին անվճար սեմինարներ 
Հորաս Ման տարրական դպրոցի 

ծնողների և խնամակալների համար
• Սովորեք ծրագրել համամասն և համեղ 

կերակուր
• Ձեռք բերեք ճիշտ սնվելու ստրատեգիաներ
• Մասնակցեք բաղադրատոմսերի փոխգործուն 

ցուցադրություններին
Օրերը․ Չորեքշաբթի օրերին՝ մայիսի 12–ից հունիսի 9-ը
Ժամերը․ Եր․ ժ․ 5:00–6:00-ը կամ 6:00–7:00-ը
Տեղը․ Zoom | Հղումը՝ bit.ly/gusdcalfresh 

Գրանցվեք՝ հեռախոսի 
տեսախցիկը պահելով 
հետևյալ QR կոդի վրա։

Մասնակցեք 3 սեմինարներին և նվեր կստանաք
Target կամ Trader Joe’s խանութներից մեկի $15
քարտ՝ մինչ դրանց վերջանալը։
Հարցերի դեպքում գրեք․ barajaka@ah.org  

Ֆինանսավորված է հավասար հնարավորություններ տրամադրող USDA SNAP-ի 
կողմից։ Այցելեք CalFreshHealthyLiving.org՝ առողջարար խորհուրդների համար։



Food Smarts
Vida Saludable de CalFresh Presenta

Talleres de Nutrición Gratuitos 
para los Padres y Tutores 

de la Escuela Primaria Horace Mann
• Aprenda cómo planear comidas balanceadas y deliciosas 
• Aprenda estrategias simples para comer saludable
• Participe en demostraciones de recetas rápidas y saludables

Fecha: Los miércoles | del 12 de mayo al 9 de junio
Hora: 5:00PM – 6:00PM o 6:00 – 7:00PM
Lugar: Zoom | Enlace - bit.ly/gusdcalfresh

Regístrese escaneando el 
Código QR con su teléfono. 

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades 
equitativas. Para obtener más consejos saludables visite CalFreshHealthyLiving.org.

¡Asista a 3 talleres y recibirá una tarjeta de $15 de la
Target o Trader Joes mientras dure la existencia. Si tiene
preguntas envié un correo electrónico a barajaka@ah.org!



CalFresh Healthy Living Presents 

Food Smarts
Free Nutrition Workshops for

John Marshall Elementary School 
Parents & Caregivers

• Learn how to plan balanced, tasty meals
• Get simple strategies for eating healthy
• Participate in quick & healthy recipe demos

When: Mondays | May 10 – June 7
Time: 5:00PM – 6:00PM or 6:00PM – 7:00PM
Where: Zoom | Link – bit.ly/gusdcalfresh 

Register by scanning the 
QR code with your phone.

Attend 3 workshops & you’ll receive a $15 Target 
or Trader Joe’s gift card while supplies last. 
Email barajaka@ah.org with any questions!

Funded by USDA SNAP, an equal opportunity provider & employer.
Visit CalFreshHealthyLiving.org for healthy tips.



CalFresh առողջ ապրելակերպը ներկայացնում է

Առողջարար սնունդ
(Food smarts)

Սննդի մասին անվճար սեմինարներ 
Ջոն Մարշալ տարրական դպրոցի 

ծնողների և խնամակալների համար
• Սովորեք ծրագրել համամասն և համեղ 

կերակուր
• Ձեռք բերեք ճիշտ սնվելու ստրատեգիաներ
• Մասնակցեք բաղադրատոմսերի փոխգործուն 

ցուցադրություններին
Օրերը․ Երկուշաբթի օրերին՝ մայիսի 10–ից հունիսի 7-ը
Ժամերը․ Եր․ ժ․ 5:00–6:00-ը կամ 6:00–7:00-ը
Տեղը․ Zoom | Հղումը՝ bit.ly/gusdcalfresh 

Գրանցվեք՝ հեռախոսի 
տեսախցիկը պահելով 
հետևյալ QR կոդի վրա։

Մասնակցեք 3 սեմինարներին և նվեր կստանաք
Target կամ Trader Joe’s խանութներից մեկի $15
քարտ՝ մինչ դրանց վերջանալը։
Հարցերի դեպքում գրեք․ barajaka@ah.org  

Ֆինանսավորված է հավասար հնարավորություններ տրամադրող USDA SNAP-ի 
կողմից։ Այցելեք CalFreshHealthyLiving.org՝ առողջարար խորհուրդների համար։



Food Smarts
Vida Saludable de CalFresh Presenta

Talleres de Nutrición Gratuitos 
para los Padres y Tutores 

de la Escuela Primaria John Marshall
Aprenda cómo planear comidas balanceadas y deliciosas 
Aprenda estrategias simples para comer saludable
Participe en demostraciones de recetas rápidas y saludables

Fecha: Los lunes | Del 10 de mayo al 7 de junio
Hora: 5:00PM - 6:00PM o 6:00PM - 7:00PM
Lugar: Zoom | Enlace - bit.ly/gusdcalfresh

Regístrese escaneando el 
Código QR con su teléfono.

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades equitativas. 
Para obtener más consejos saludables visite CalFreshHealthyLiving.org.

¡Asista a 3 talleres y recibirá una tarjeta de regalo de $15 de la
Target o Trader Joes, mientras dure la existencia. Si tiene
preguntas envié un Correo electrónico barajaka@ah.org!



CalFresh Healthy Living Presents 

Food Smarts
Free Nutrition Workshops for

Theodore Roosevelt Middle School 
Parents & Caregivers

• Learn how to plan balanced, tasty meals
• Get simple strategies for eating healthy
• Participate in quick & healthy recipe demos

When: Mondays | May 10 – June 7
Time: 5:00PM – 6:00PM or 6:00PM – 7:00PM
Where: Zoom | Link – bit.ly/gusdcalfresh 

Register by scanning the 
QR code with your phone.

Attend 3 workshops & you’ll receive a $15 Target 
or Trader Joe’s gift card while supplies last. 
Email barajaka@ah.org with any questions!

Funded by USDA SNAP, an equal opportunity provider & employer.
Visit CalFreshHealthyLiving.org for healthy tips.



CalFresh առողջ ապրելակերպը ներկայացնում է

Առողջարար սնունդ
(Food smarts)

Սննդի մասին անվճար սեմինարներ 
Թ․Ռուզվելտ միջին դպրոցի 

ծնողների և խնամակալների համար
• Սովորեք ծրագրել համամասն և համեղ 

կերակուր
• Ձեռք բերեք ճիշտ սնվելու ստրատեգիաներ
• Մասնակցեք բաղադրատոմսերի փոխգործուն 

ցուցադրություններին
Օրերը․ Երկուշաբթի օրերին՝ մայիսի 10–ից հունիսի 7-ը
Ժամերը․ Եր․ ժ․ 5:00–6:00-ը կամ 6:00–7:00-ը
Տեղը․ Zoom | Հղումը՝ bit.ly/gusdcalfresh 

Գրանցվեք՝ հեռախոսի 
տեսախցիկը պահելով 
հետևյալ QR կոդի վրա։

Մասնակցեք 3 սեմինարներին և նվեր կստանաք
Target կամ Trader Joe’s խանութներից մեկի $15
քարտ՝ մինչ դրանց վերջանալը։
Հարցերի դեպքում գրեք․ barajaka@ah.org  

Ֆինանսավորված է հավասար հնարավորություններ տրամադրող USDA SNAP-ի 
կողմից։ Այցելեք CalFreshHealthyLiving.org՝ առողջարար խորհուրդների համար։



Food Smarts
Vida Saludable de CalFresh Presenta

Financiado por USDA SNAP, un proveedor y empleador de oportunidades 
equitativas. Para obtener más consejos saludables visite CalFreshHealthyLiving.org.

¡Asista a 3 talleres y recibirá una tarjeta de $15 de la Target
o Trader Joes mientras dure la existencia. Si tiene preguntas
envié un correo electrónico a bajaraka@ah.org!

Talleres de Nutrición Gratuitos 
para los Padres y Tutores de la 

Escuela Media Theodore Roosevelt

• Aprenda cómo planear comidas balanceadas y deliciosas 
• Aprenda estrategias simples para comer saludable
• Participe en demostraciones de recetas rápidas y saludables

Fecha: Los lunes| del 10 de mayo al 7 de junio
Hora: 5:00PM – 6:00PM o 6:00PM- 7:00PM
Lugar: Zoom | Enlace - bit.ly/gusdcalfresh

Regístrese escaneando el
Código QR con su teléfono.                  
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