
 

HUNGER AT HOME 
DRIVE THRU PHÂN 
PHỐI THỰC PHẨM 

Hãy tham gia với chúng tôi để phân phối thực phẩm hàng tuần 
của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lên xe với nhiều sản phẩm tuyệt vời 
bao gồm các mặt hàng như hộp tạp hóa hỗn hợp, sản phẩm 
tươi sống, đồ ăn nhẹ, ngũ cốc, cà phê, pho mát, sữa chua và 
hơn thế nữa… 

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều hơn nữa cộng đồng 
có nhu cầu với nguồn cung dồi dào được cung cấp cho Hunger 
at Home. Chúng tôi muốn hỗ trợ các cá nhân và gia đình an 
toàn thực phẩm không thể tham dự các ngày / giờ phân phối 
thường xuyên của chúng tôi. 

Hunger at Home giúp bất kỳ ai trong cộng đồng bị mất an ninh 
lương thực và cần được hỗ trợ. Hunger at Home đóng vai trò 
như một đường dẫn giữa cộng đồng doanh nghiệp và các đối 
tác phi lợi nhuận, qua đó thực phẩm dư thừa và những thứ dư 
thừa khác được chuyển đến những người vô gia cư và người 
đói. 

THỨ 4 VÀ THỨ 7 
____ 

9:00AM-11:00AM 
____ 

1534 Berger Drive 
San Jose, CA 95112 

____ 

People helping 
People 

Mọi người giúp đỡ mọi người 

____ 

Đảm bảo đeo khẩu 
trang và tuân theo tất 
cả các quy trình tránh 
xa xã hội. Khi đến nơi, 
chúng tôi yêu cầu bạn 

luôn ở bên trong xe của 
mình. 

AN TOÀN & SỨC 
KHỎE. 

TIẾP XÚC: 
HUNGER AT HOME 
1560 Berger Drive 

San Jose, CA 95112 
(408)318-0038 

www.hungerathome.org 

 
Hunger at Home là một tổ chức phi lợi 

nhuận được miễn thuế 501(c)(3)  
EIN: 47-5462753 
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