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Ngày: _____________ 
Thư Thông Báo về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện - Trợ Cấp Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá  
 
Kính gửi Cha (mẹ) hoặc Người giám hộ của 
______________________________________________________: 
 
Đây là thư có thông tin quan trọng về việc quý vị xin các bữa ăn miễn phí và giảm giá ở trường.  Dựa trên 
các thông tin cung cấp, đơn xin bữa ăn của (các) con quý vị:  
 
    Được chấp thuận cho nhận Các Bữa Ăn Miễn Phí  
 
    Được chấp thuận cho nhận Các Bữa Ăn Giảm Giá    
 

Giá bữa sáng sau khi giảm là: __________ Giá bữa trưa sau khi giảm là: __________ 
 

    Trợ cấp bữa ăn bị từ chối  
 Lợi tức quá cao  
 Đơn xin không đầy đủ: ___________________________________________________ 
 Khác:  ________________________________________________________________ 

 
    Thay đổi so với năm học trước đó trong 10 ngày tính theo lịch, ______, từ ngày ghi trong lá thư này sang: 
 (ngày) 

 Từ diện miễn phí sang giảm giá  
 Từ diện miễn phí sang trả tiền 
 Từ diện giảm giá sang trả tiền  

 
LƯU Ý: Nếu quý vị hiện không hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, nhưng có một thay 
đổi nào đó trong năm học này (chẳng hạn như mức lợi tức của gia đình giảm, số người trong gia đình tăng, 
bị thất nghiệp, hoặc được nhận trợ cấp Phiếu Thực Phẩm, TANF hoặc FDPIR), vui lòng điền đơn xin bữa ăn 
vào thời điểm đó. 
 
Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi nếu không đồng ý với quyết định về đơn xin bữa ăn của quý vị.   Quý vị 
có thể yêu cầu một buổi điều trần công bằng bằng cách gọi điện thoại hoặc viết thư:  

___________________________________  _________________________________________ 
Tên Điện thoại  
______________________________________________________________________________ 
Địa chỉ  
 
Trường có thể xác minh thông tin trong đơn xin vào bất cứ lúc nào trong năm học.  
 
Trân trọng,  
 
______________________________________________ ________________________________ 
Viên chức phụ trách Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Điện thoại  
 
 
 
 
 
 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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