
OMER Roster Number _______ 
 

Child and Adult Care Food Program CHILD ENROLLMENT FORM 
Child Care Centers/Head Start Programs 

 
________________________________________________________________________________________ 

CACFP Sponsor Name/Site Name 
 

CHỈ DÀNH CHO CHA (MẸ)/NGƯỜI GIÁM HỘ ĐIỀN  
 

CACFP trả thù lao các trung tâm cho việc cung cấp các bữa nhẹ và bữa ăn nhiều dinh dưỡng và đủ chất cho 
các trẻ em mà họ chăm sóc.  

 

Điền bảng sau đây cho tất cả các trẻ em được trông nom chăm sóc.  Ký tên, ghi ngày tháng và gửi cho trung tâm.  Sử dụng 
thêm các mẫu điền khác, nếu cần.  
 

Tên của trẻ  

Giờ trông nom chăm sóc 
thông thường 

Các bữa ăn thông thường và các ngày 
bình thường được trông nom chăm sóc 

Nhập vào 
thời điểm 
con quý vị 
thường tới 
hàng ngày.  

Nhập vào 
thời điểm 
con quý vị 

thường ra vềi 
hàng ngày.  

Tên họ 

  

Các bữa ăn thông thường trong khi được trông 
nom chăm sóc 

Bữa sáng AM Bữa nhẹ Bữa trưa PM Bữa nhẹ 
Bữa tối     Bữa nhẹ buổi tối 

Tên gọi  
Giờ  

 
 AM  PM 

Giờ  
 

 AM  PM 

Các ngày bình thường trong tuần có đi học  
Thứ Hai  Thứ Ba    Thứ Tư  Thứ Năm  
Thứ Sáu Thứ Bảy  Chủ nhật  

Tên họ 

  
 

Các bữa ăn thông thường trong khi được trông 
nom chăm sóc 

Bữa sáng AM Bữa nhẹ Bữa trưa PM Bữa nhẹ 
Bữa tối     Bữa nhẹ buổi tối 

Tên gọi  
Giờ  

 
 AM  PM 

Giờ  
 

 AM  PM 

Các ngày bình thường trong tuần có đi học  
Thứ Hai  Thứ Ba    Thứ Tư  Thứ Năm  
Thứ Sáu Thứ Bảy  Chủ nhật 

Tên họ 

  

Các bữa ăn thông thường trong khi được trông 
nom chăm sóc 

Bữa sáng AM Bữa nhẹ Bữa trưa PM Bữa nhẹ 
Bữa tối     Bữa nhẹ buổi tối 

Tên gọi  
Giờ  

 
 AM  PM 

Giờ  
 

 AM  PM 

Các ngày bình thường trong tuần có đi học  
Thứ Hai  Thứ Ba    Thứ Tư  Thứ Năm  
Thứ Sáu Thứ Bảy  Chủ nhật 

Tên họ 

  

Các bữa ăn thông thường trong khi được trông 
nom chăm sóc 

Bữa sáng AM Bữa nhẹ Bữa trưa PM Bữa nhẹ 
Bữa tối     Bữa nhẹ buổi tối 

Tên gọi  
Giờ  

 
 AM  PM 

Giờ  
 

 AM  PM 

Các ngày bình thường trong tuần có đi học  
Thứ Hai  Thứ Ba    Thứ Tư  Thứ Năm  
Thứ Sáu Thứ Bảy  Chủ nhật 

 

Tên viết bằng chữ in của cha (mẹ)/người giám hộ: ___________________________________________ Ngày: ____________ 
 

Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ: ______________________________________________ 
 

Các lần cập nhật 
hàng năm: 

Cha (mẹ)/người giám hộ ký mẫu điền này xác nhận thông tin ghi danh là chính xác.   Nếu thông tin thay đổi, cha 
(mẹ)/người giám hộ đã ghi các thay đổi thích hợp đó trong mẫu đinề và ký tên tắt xác nhận thay đổi đó.    
Nếu có nhiều thay đổi, vui lòng điền tờ mẫu mới.  

Cập nhật hàng năm lần 
thứ nhất  Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ Ngày  

Cập nhật hàng năm lần 
thứ hai  Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ Ngày  

Cập nhật hàng năm lần 
thứ ba Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ Ngày  

Cập nhật hàng năm lần 
thứ tư Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ Ngày  

Cơ quan này là nhà cung cấp cơ hội công bằng. 
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