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Thứ Tư, 13 tháng Ba, 2019 

 
   GARDEN GROVE MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

   GIÚP QUYÊN GÓP THỨC ĂN CHO CÁC TRẺ EM 

 
Thành phố kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào chương trình quyên góp giúp cho những   

trẻ em địa phương thiếu thức ăn trong mùa nghĩ lễ 'Spring break'. Từ nay đến Thứ Sáu, 22 tháng Ba, 

Trung tâm Thanh thiếu niên và Gia đình Buena Clinton cần sự giúp đỡ quyên góp cho chương 

trình "Peanut Butter and Jelly Project" hàng năm, với mục đích giúp đỡ 150 trẻ em trong khu phố 

Garden Grove.  Những hủ bơ đậu phộng (peanut butter), jelly và bánh mì có thể mang đến để đóng 

góp tại Recreation counter ở Garden Grove City Hall, địa chỉ là 11222 Acacia Parkway, hoặc Trung 

tâm gia đình và thanh thiếu niên Buena Clinton, tại địa chỉ 12661 Sunswept Avenue. 

 Là một trong những trung tâm đa dạng phục vụ cộng đồng và thanh thiếu niên sống tại Garden 

 Grove, hơn nữa, trung tâm cũng phục vụ hơn 4,000 cư dân sống trong các khu chung cư lân cận. 

 Năm ngoái, với sự giúp đỡ của cộng đồng, khoảng 140 trẻ em đã được cung cấp bơ đậu 

 phộng, các hũ jelly cũng như phần thức ăn nhẹ. 

  Chương trình "The Peanut Butter and Jelly Project" được tổ chức bởi True Neighborhood Teens, 

 một nhóm thanh thiếu niên cư ngụ trong khu Buena Clinton chuyên giúp nâng cao chất lượng cuộc sống 

 cho bản thân và bạn cùng lứa. 

 Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với anh Josue Barreiro tại josueb@ggcity.org hoặc            

 gọi số (714) 741-5776.   
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