
 
[Tên Của Khu Học Chánh] 

THÔNG BÁO VỀ TÌNH TRẠNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN – TRỢ CẤP BỮA ĂN MIỄN PHÍ 
 
 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: 
Đây là thư thông báo cho quý vị rằng con quý vị (được ghi dưới đây) đã được cho phép nhận CÁC 
BỮA ĂN MIỄN PHÍ tại trường nói trên: 
 
 
GỬI PHỤ HUYNH CỦA: 
 

________________________________________ 
TÊN ĐỨA TRẺ 

 _______________________________ 
TRƯỜNG 

 
Những người hội đủ điều kiện tham gia các chương trình Trợ Cấp SNAP hoặc Trợ Cấp Tạm Thời 
cho Các Gia Đình Nghèo Túng (TANF) cũng hội đủ điều kiện được nhận các bữa ăn miễn phí ở 
trường. Thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện của con quý vị đã được Sở Dịch Vụ Nhân Sự Tiểu 
Bang Oregon (Oregon Department of Human Services) chuyển qua mạng điện tử. (Thông tin về 
tình trạng hội đủ điều kiện này được phép tiết lộ theo Luật Liên Bang). Quý vị không bắt buộc phải 
gửi lại thông báo này hoặc bất kỳ thông báo nào khác từ Sở Dịch Vụ Nhân Sự (Department of 
Human Services) cho trường. KHÔNG điền đơn xin bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá cho học 
sinh này. Chúng tôi đã chấp thuận tình trạng hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí của con quý 
vị và hiện đang lưu trong hồ sơ của trường nói trên.  
 
Nếu đứa trẻ học tại một trường khác không phải là trường nói trên, xin gọi [Nơi liên lạc về 
tình trạng hội đủ điều kiện của khu học chánh] và để lại tên đứa trẻ, tên của trường ghi trong bức 
thư này và tên của trường nơi em dự định sẽ theo học. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về tình trạng 
hội đủ điều kiện nhận quyền lợi bữa ăn cho trường thích hợp. 
 
Những trẻ em khác trong gia đình quý vị không được nhận trợ cấp SNAP hoặc TANF sẽ được gia 
hạn thời gian nhận trợ cấp bữa ăn miễn phí vì đứa trẻ này tham gia chương trình SNAP hoặc 
TANF. Vui lòng gọi [District eligibility contact], nếu gia đình quý vị thuộc diện này.  
 

• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện của con quý vị cho các 
chương trình giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng để giúp họ đánh giá, tài trợ hoặc xác định 
quyền lợi cho các chương trình của mình; các thanh tra viên để duyệt xét chương trình; và 
các viên chức thi hành luật pháp để xem xét các trường hợp vi phạm qui định chương 
trình. 

 
• Xin lưu thư này vào hồ sơ để đề phòng trường hợp quý vị cần sử dụng làm chứng từ để 

hội đủ điều kiện tham gia các chương trình học đường khác. 
 

Cơ quan này là nhà cung cấp cơ hội công bằng. 
 
 
 
-  -  -  -   -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  - 
 
Nếu quý vị KHÔNG muốn áp dụng tình trạng hội đủ điều kiện để nhận các bữa ăn miễn phí ở 
trường, xin gửi lại phần cuối này cho phòng ăn của trường nơi con quý vị theo học. 
 
Tôi không muốn cho con tôi nhận các bữa ăn miễn phí tại trường. 
 

Tên của Đứa Trẻ_________________________________________________________________ 
Trường ________________________________________________________________________ 
Chữ Ký của Cha Mẹ/Người Giám Hộ_________________________________________________ 
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