Ăn uống lành mạnh sẽ dễ
dàng hơn nếu bạn có những
lựa chọn tươi ngon, hợp túi tiền.

Tươi ngon hơn
Hợp túi tiền hơn

Để biết thêm thông tin về Market Match, truy cập

marketmatch.org
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Chương trình Market Match cung cấp thêm tiền
cho các chủ thẻ CalFresh EBT sử dụng thẻ của họ
để mua rau quả. Cần nhớ hỏi chợ tại địa phương
của bạn liệu họ có tham gia chương trình Market
Match không! Bạn có thể xác định các chợ đưa ra
ưu đãi Market Match bằng cách kiểm tra danh sách
trong tờ thông tin này hoặc truy cập trang web
FMFinder.org.

Để biết thêm thông tin về chương trình Market Match
hoặc cách sử dụng EBT CalFresh tại các Chợ Nông sản,
xin hãy liên hệ với Trung tâm Sinh thái theo số
510-925-4001, địa chỉ ebt@ecologycenter.org
hoặc truy cập ecologycenter.org/ebt.
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Ăn uống lành mạnh
hơn và tiết kiệm
nhiều hơn với
Market Match.

Dự án này đã được tài trợ ít nhất là một phần của quỹ
Liên bang từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Nội dung ấn
bản này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc
chính sách của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, và việc đề cập
tới các tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc
tổ chức không nhất thiết ngụ ý có chứng nhận từ
Chính phủ Hoa Kỳ. USDA là nhà cung cấp và sử dụng
lao động tạo cơ hội bình đẳng.
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Và giờ đây, trên 80 chợ nông
sản tại Quận Los Angeles
chấp nhận thẻ CalFresh EBT.
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Sử dụng
thẻ EBT của bạn tại các chợ nông
sản trên khắp Quận Los Angeles.

Tìm chợ gần bạn!

Có Ưu đãi Market Match
Ở đây:

Sử dụng thẻ CalFresh
EBT của bạn tại các
chợ nông sản trên khắp
Quận Los Angeles.

Đây là cách làm:
Bước 1
Bước 2

Bước 3

Đối với chủ thẻ CalFresh EBT, bạn chỉ cần đến
chợ là có thể mua thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Truy cập FMFinder.org để tìm chợ nông sản gần bạn chấp nhận thẻ CalFresh EBT.
Tìm quầy thông tin của chợ, hoặc người quản lý chợ, và hỏi cách sử dụng
thẻ CalFresh EBT. Một số chợ, bao gồm những chợ có tên trên tờ hướng
dẫn này, cũng đưa ra các ưu đãi Market Match — thêm tiền để mua rau
quả khi bạn sử dụng thẻ CalFresh EBT.
Mua và thưởng thức! Thưởng thức những thực phẩm tươi ngon, giàu dinh
dưỡng bạn đã mua cho bản thân và gia đình—hương vị phong phú hơn và
ít tốn kém hơn.

Được đặt tại những địa điểm thuận tiện trên khắp Los Angeles, chợ nông sản là những khu chợ ngoài trời,
thân thiện với các gia đình, nơi các nông dân California bán rau quả, bánh mới nướng, mứt, nước quả ép, dầu
ô liu, sữa chua và phô mai, cá tươi, dưa muối và nhiều thực phẩm khác—ngay trong cộng đồng của bạn.

CHỦ NHẬT
ATWATER VILLAGE
3250 Glendale Blvd
10 giờ sáng - 2 giờ chiều

PASADENA
363 E. Villa St
8:30 giờ sáng - 1 giờ
chiều

KHU TRUNG TÂM DI
TÍCH L.A.
209 W. 5th St
9 giờ sáng - 2 giờ chiều

THỨ TƯ
ADAMS/VERMONT
1432 W. Adams Blvd
2 giờ chiều - 6 giờ chiều

HOLLYWOOD
1600 Ivar Ave
8 giờ sáng - 1 giờ chiều

ALTADENA
600 W. Palm St
3 giờ chiều - 7 giờ chiều

MAR VISTA
3826 Grand View Blvd
9 giờ sáng - 2 giờ chiều

HUNTINGTON PARK
3401 E. Florence Ave
8:30 giờ sáng - 1:30
chiều

MOTOR AVE
10316 National Blvd
9 giờ sáng - 2 giờ chiều
ENCINO*
17400 Victory Blvd
8 giờ sáng - 1 giờ chiều
SANTA CLARITA
26455 Rockwell
Canyon Rd
8:30 sáng - 12 chiều

LINCOLN HEIGHTS
2334 Daly St
3 giờ chiều - 7 giờ chiều
MLK CAMPUS
1670 E. 120th St
9 giờ sáng - 2 giờ chiều

LONG BEACH DT
N. Promenade & 4th St
10 giờ sáng - 2 giờ
chiều
MONTEREY PARK
381 S. Ramona Ave
4 giờ chiều - 8 giờ tối
PARAMOUNT
15500 Downey Ave
9:30 sáng - 1:30 chiều
THỨ BẢY
CRENSHAW
3650 W. MLK Jr Blvd
10 giờ sáng - 3 giờ chiều
EAST L.A.
4801 E. 3rd St
9 giờ sáng - 2 giờ chiều
GARDENA
13000 S. Van Ness Ave
8 giờ sáng - 1 giờ chiều

THỨ NĂM
CENTRAL AVE
4301 S. Central Ave
10 giờ sáng - 3 giờ chiều

BẮC HOLLYWOOD
5255 Bakman Ave
10 giờ sáng - 2 giờ chiều

THỨ HAI
ĐÔNG HOLLYWOOD
5448 Hollywood Blvd
3:30 chiều - 7:30 chiều

ĐÔNG HOLLYWOOD
5448 Hollywood Blvd
3:30 chiều - 7:30 chiều

OLD TOWN NEWHALL
22520 Lyons Ave
8:30 sáng - 12:30 chiều

SOUTH GATE
Tweedy Blvd & Atlantic
Ave
8:30 giờ sáng - 1:30 giờ
chiều

KAISER DOWNEY
Orchard Medical
Offices
9333 Imperial Hwy
7:30 sáng - 1:30 chiều

POMONA
600 N. Garey Ave
7:30 sáng - 11:30 sáng

WELLINGTON SQ.
4394 Washington Blvd
9 giờ sáng - 1 giờ chiều

THỨ BA
L.A. CŨ (CÔNG VIÊN
CAO NGUYÊN)
5800 N. Figueroa St
3 giờ chiều - 8 giờ chiều

Tìm chợ gần bạn: Truy cập FMFinder.org

KAISER WEST L.A.
6041 Cadillac Ave
9 giờ sáng - 2:30 chiều

THỨ SÁU
ECHO PARK
Logan St & Sunset
Blvd
3 giờ chiều - 7:30 chiều

LA CIENEGA
1835 La Cienega Blvd
2 giờ chiều - 7 chiều
BẮC LONG BEACH
4570 Atlantic Ave
3 giờ chiều - 6:30 chiều

SANTA MONICA
2200 Virginia Ave
8 giờ sáng - 1 giờ chiều
WEST COVINA
195 S. Glendora Ave
9 giờ sáng - 1 giờ chiều

*Chỉ dành ưu đãi Market Match cho những gia
đình có con từ năm tuổi trở xuống.

