
Đây không chỉ là một 
đơn đăng ký bữa ăn. 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả phụ huynh/người giám hộ gửi  

Đơn Đăng ký Bữa ăn. Việc hoàn tất đơn đăng ký chỉ mất chưa đầy 10 phút và phụ 

huynh chỉ cần hoàn thành một Đơn Đăng ký Bữa ăn duy nhất. 

 

Quý vị có thể tải Đơn Đăng ký Bữa ăn từ trang mạng của chúng tôi. Ngoài ra, các gia đình 

có thể hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn trực tuyến. Sau khi gửi đơn đăng ký, quý vị sẽ nhận 

được thông báo qua đường bưu điện về việc con em quý vị có nhận được bữa ăn miễn phí 

hay giảm giá không. 

 

TẤT CẢ CÁC ĐƠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀU ĐƯỢC KIỂM ĐẾM! 

Mỗi đơn đủ điều kiện nhưng không gửi đồng nghĩa với việc để mất nguồn lực dành 

cho trường chúng ta. 
 

 

Điền vào Đơn Đăng ký Bữa ăn Học đường có thể giúp đem lại: 
 

 

Các Chương trình 

Học tập & Ngoại 

khóa Trước và Sau 

Giờ học 

 

 

 
Bữa ăn 

Lành mạnh 

& Bổ 

dưỡng 

 
Các Bữa ăn Miễn 

phí hoặc Giảm giá 

cho Học sinh tại 

Trường chúng ta 

Chuyên gia 

Tư vấn Định 

hướng & 

Học đường 

 

 

 

 

 

Dịch vụ 

Sức khỏe 

Thể chất & 

Tinh thần 

 
 

 

Miễn Lệ phí Nộp 

Hồ sơ & Thi 

Tuyển sinh 

 
 

Tài nguyên 

cho Lớp học, 

Giáo viên & 

Trẻ em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là một tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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