Black Elementary – 14100 Heritage,
Sterling Heights
Free Lunch – 11 -11:30am
Mon- Th(6/27-6/30)
Tues & Wed (7/5, 7/6)
Mon-Wed (7/11-7/13)
Mon- Wed (7/18-7/20)
Mon- Wed (7/25-7/27)
M, W, Th (8/1, 8/3, 8/4)

Carleton Middle School-8900 15 Mile
Rd. Sterling Heights
Free Breakfast – 8:45-9:15am
Free Lunch – 12:15-12:45pm
7/18/11 (M-Th) No 8/2

Cousino High School -30333 Hoover
Rd, Warren
Free Breakfast – 7:30-8:00am
6/27-8/4 (M-Th) NO 7/4 or 8/2
Open Friday July 8th

Flynn Educational Center -2899 Fox
Hill, Sterling Heights

FREE MEALS
THIS SUMMER
AGED 18 AND YOUNGER

Text “FOOD” to 304-304 to find a Meet Up and
Eat Up summer site in your neighborhood.
Meals are healthy, tasty and available at parks,
libraries and schools
Additional locations may be added
throughout the summer. Please refer to the
WCS website for more information.
www.wcskids.net
This institution is an equal opportunity provider.

Free Breakfast 8:30-9:00am
Free Lunch – 11:30-12:00pm
7/11-8/18 (Mon –Th) 8/18 Breakfast Only

Grissom Middle School-35701 Ryan Rd,
Sterling Heights
Free Lunch – 11 -11:30am
Mon- Th(6/27-6/30)
Tues & Wed (7/5, 7/6)
Mon-Wed (7/11-7/13)
Mon- Wed (7/18-7/20)
Mon- Wed (7/25-7/27)
M, W, Th (8/1, 8/3, 8/4)

Harwood Elementary-4900 Southlawn,
Sterling Heights
Free Lunch – 12:15-12:45pm
Mon- Th(6/27-6/30)
Tues & Wed (7/5, 7/6)
Mon-Wed (7/11-7/13)
Mon- Wed (7/18-7/20)
Mon- Wed (7/25-7/27)
M, W, Th (8/1, 8/3, 8/4)

Jefferson Elementary- 37555 Carol Dr ,
Sterling Heights
Free Breakfast 9:30-10am
Free Lunch – 12:45-1:15pm
7/5-8/11 (M-Th) NO 8/2

Siersma Elementary- 3100 Donna,
Warren
Free Breakfast 9:30-10am
Free Lunch – 12:45-1:15pm
6/27-8/11 (M-Th) NO 7/4 or 8/2

وجبات مجانية هذا الصيف
من العمر ً 18
عاما وأصغر
أرسل " "FOODإىل  304-304للعثور عىل موقع Meet Up and Eat Up
ن
الصيف ن يف منطقتك .الوجبات صحية ولذيذة ومتوفرة ن يف الحدائق والمكتبات
ي
والمدارس
يرج الرجوع إىل موقع ويب WCS
قد يتم إضافة مواقع إضافية طوال الصيف .ى
لمزيد من المعلومات.
www.wcskids.net
هذه المؤسسة تزود فرص الكفاءة.
سيلينغ ر
مدرسة جريسوم 35701 ،شارع راين ،ر
هايي
ً
مجان – 11 :30-11:00صباحا
غداء
ي
ن
االثني إىل الخميس ()6/30-6 /27
من
الثالثاء واألربعاء ()7/6 ، 7/5
ن
االثني إىل األربعاء ()7/ 13-7 /11
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7/ 20-7 /18
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7 / 27-7 /25
من
ن
اإلثني ،األربعاء ،الخميس ()8/4 ، 8/3 ، 8/1
ستيلينج هايتس
مدرسة هاروود االبتدائية  4900ساوثلون  ،ر
مجان 12 :45-12 :15 -مساء
غداء
ي
ن
االثني إىل الخميس ()6/30-6 /27
من
الثالثاء واألربعاء ()7/6 ، 7/5
ن
االثني إىل األربعاء ()7/13-7 /11
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7/ 20-7 /18
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7 / 27-7 /25
من
ن
اإلثني ،األربعاء ،الخميس ()8/4 ، 8/3 ، 8/1
ابتدائية جيفرسون 37555 -كارول دكتور  ،ر
سيلينج هايتس
ً
ً
صباحا ر
حت  10صباحا
مجان من الساعة 9:30
إفطار
ي
مجان  1 :15-12 :45-مساء
غداء
ي
ن
اإلثني للخميس) ما عدا  2( 8/2تموز)
( 11 / 8-5 / 7
سيسما  3100 -دونا  ،وارن
ابتدائية ر
ً
ً
صباحا ر
حت  10صباحا
مجان من الساعة 9:30
إفطار
ي
مجان  1 :15-12 :45-مساء
غداء
ي
ن
اإلثني للخميس)ما عدا  4تموز و  2آب
( 8 / 11-6 /27

ستيلينج هايتس
فلي
التعليم  2899-فوكس هيل  ،ر
مركز ر
ي
ً
مجان 9:00- 8:30صباحا
إفطار
ي
مجان  12:00 - 11:30 -مساء
غداء
ي
ن
اإلثني إىل الخميس)
( 8 / 18-7 /11من
 8/18إفطار فقط

سيلينغ ر
ابتدائية بالك  14100 -هييتيج ،ر
هايي
ر
ً
مجان – 11 :30-11:00صباحا
غداء
ي
ن
االثني إىل الخميس ()6/ 30-6 /27
من
الثالثاء واألربعاء ()7/6 ،7/5
ن
االثني إىل األربعاء ()7/ 13-7 /11
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7/ 20-7 /18
من
ن
اإلثني إىل األربعاء ()7 /27-7 /25
من
ن
اإلثني ،األربعاء ،الخميس ()4/8 ، 3/8 ، 1/8
سيلينغ ر
مدرسة كارلتون المتوسطة  8900 -طريق  15ميل ،ر
هايي.
ً
مجان 9 :15-8 :45-صباحا
إفطار
ي
مجان  45 :12-15 :12 -مساء
غداء
ي
ن
اإلثني للخميس) ماعدا  7/4أو 8/2
( 8 / 11-7 /18
مدرسة كوزينو الثانوية  30333-طريق هوفر  ،وارن
ً
مجان  8:00-7 :30-صباحا
إفطار
ي
ن
اإلثني للخميس) ما عدا  7/4أو 8/2
( 8 /4-6 /27

ّ
إجتمع بنا و كل
معنا

