
[Add School District Name] 
VIỆC CHIA SẺ THÔNG TIN GIẢM GIÁ HOẶC MIỄN PHÍ 

VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 
 

Kính Gửi Người Giám Hộ/Phụ Huynh: 
Những thông tin quý vị nêu trong Đơn Kín Xin Cấp Bữa Ăn Giảm Giá và Miễn Phí này chỉ được dùng 
để xác định điều kiện được nhận các bữa ăn Giảm Giá hoặc Miễn phí của (các) học sinh của quý vị. 
Các thông tin cũng được dùng để xác định điều kiện được nhận phúc lợi thuộc những 
chương trình khác của (các) học sinh của quý vị. Đối với những chương trình sau đây, chúng 
tôi phải được quý vị cho phép chia sẻ thông tin của quý vị. 
  
Việc quý vị gửi đơn này sẽ không đảm bảo việc (các) học sinh của quý vị có được nhận các bữa ăn 
giảm giá hoặc miễn phí hay không. 

Việc ký đơn khước từ này KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC để tham gia bất kỳ chương trình 
dinh dưỡng học đường nào. 

 

___ Không! TÔI KHÔNG MUỐN chia sẻ thông tin trong Đơn Xin Cấp Bữa Ăn Giá Rẻ và Miễn Phí 
của tôi với các chương trình bên dưới. 

Nếu quý vị đã chọn “Không”, hãy dừng ở đây. Quý vị không cần điền đầy đủ hoặc gửi đơn này 
đi. Thông tin của quý vị sẽ không được chia sẻ. 
 

___ Có! TÔI MUỐN các nhân viên của trường chia sẻ thông tin trong Đơn Xin Cấp Bữa Ăn Giá Rẻ và 
Miễn Phí của tôi với: (Đánh dấu chọn từng chương trình mà không muốn tiết lộ thông tin.) 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 

___ [Name of specific program] 
 

Nếu quý vị chọn một chương trình bất kỳ hoặc tất cả các chương trình nêu trên, vui lòng điền 
vào mẫu đơn bên dưới. Tôi hiểu rằng tôi đang cung cấp các thông tin (tên sinh viên, tình trạng 
F/R, và/hoặc thông tin liên hệ) chỉ dùng cho các chương trình mà tôi đã đánh dấu chọn. Tôi 
xác nhận rằng tôi chính là người giám hộ hợp pháp/phụ huynh của (các) trẻ nói đến trong đơn 
này. 
 

Chữ Ký của Người Giám Hộ/Phụ Huynh: __________________________________ Ngày: ________ 
 

Tên Chữ In: _______________________________________________________ 
 

Địa chỉ: ___________________________________________________________ 
 

Tên của Trẻ: __________________________Trường: ______________________ 
 

Tên của Trẻ: ___________________________Trường: _____________________ 
 

Tên của Trẻ: ___________________________Trường: _____________________ 
 
 

Để biết thêm thông tin, xin gọi add district contact information]. 
Vui lòng gửi đơn này đến: [address] trước [date] 
 
 
 
 

 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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