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Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

Hoàn thành đơn đăng ký trong lần đầu tiên: 

Cảm ơn quý vị đã nộp đơn đăng ký.  Học sinh sẽ phải trả tiền cho bữa ăn của mình (bữa sáng/bữatrưa) cho đến khi đơn này 
được chấp thuận.  School Nutrition Services sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý mà thông thường cần phải mất đến mười (10) ngày làm 
việc.  Quý vị sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho các bữa ăn trong thời gian này.  (Ghi chú: Giá bữa ăn cho Bữa Sáng - Tiểu Học 
$1,55, Trung Học Cở Sở và Trung Học Phổ Thông $1,65 Bữa Trưa – Tiểu Học $2,70, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông 
$2,85) 
 

Chính Sách về Tính Phí của DeKalb County School District: Học sinh ở các trường tiểu học sẽ được phép tính phí 3 bữa sáng và 
3 bữa trưa. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ không được phép tính phí các bữa ăn và/hoặc các món ăn gọi đơn 
lẻ. 
 

Nếu quý vị đã hoàn thành đơn đăng ký năm ngoái (2018-19): 
Đơn đăng ký năm học 2018-19 của quý vị sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng 9 năm 2019.  Điều quan trọng là quý vị phải gửi đơn đăng 
ký của năm nay trước ngày hết hạn để tránh phải trả tiền cho các bữa ăn.  Xin vui lòng cho phép đủ thời gian (10 ngày làm việc) để 
xử lý. 
 

Đơn Đăng Ký Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Trên Web cho Năm Học 2019-2020 sẽ có sẵn, Sau, Ngày 1 tháng 7 năm 2019 Vui 
lòng truy cập trang web http://schoolcafe.com để hoàn thành đơn đăng ký. 
 

Thư Thông Báo Tính Đủ Điều Kiện Đơn Đăng Ký Bữa Ăn sẽ được gửi đến trường để phân phát.  Học sinh sẽ mang về thư thông 
báo về nhà cho (các) phụ huynh khi nhận được. 
 

Cảm ơn quý vị đã hợp tác. 
 
Tuyên Bố về Đạo Luật Quyền Riêng Tư: Tuyên bố này giải thích cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp 
cho chúng tôi. 
Đạo Luật Quốc Gia Về Bữa Trưa Tại Trường của Richard B. Russell yêu cầu thông tin về đơn đăng ký này. Quý vị không phải cung 
cấp thông tin, nhưng nếu quý vị không cung cấp, chúng tôi không thể chấp thuận cho con quý vị được hưởng các bữa ăn miễn phí 
hoặc giảm giá.  Quý vị phải ghi bốn chữ số cuối trong số an sinh xã hội của thành viên người lớn trong hộ gia đình ký tên vào đơn 
đăng ký.  Không bắt buộc phải ghi bốn chữ số cuối trong số an sinh xã hội khi quý vị nộp đơn thay mặt cho con nuôi hoặc quý vị liệt 
kê số hồ sơ Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), Chương Trình Trợ Cấp Tạm Thời Dành Cho Các Gia Đình 
Nghèo (TANF) hoặc Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm Dành Cho Người Mỹ Gốc Da Đỏ (FDPIR) hoặc số định danh FDPIR 
khác cho con của quý vị hoặc khi quý vị chỉ ra rằng thành viên người lớn trong hộ gia đình ký đơn không có số an sinh xã hội.  
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị để xác định xem con của quý vị có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hay giảm giá 
không, và phục vụ cho việc quản lý và thực thi các chương trình bữa trưa và bữa sáng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về tính đủ 
điều kiện của quý vị với các chương trình giáo dục, y tế và dinh dưỡng để giúp họ đánh giá, tài trợ hoặc xác định lợi ích cho 
chương trình, kiểm toán viên để đánh giá chương trình và cán bộ thực thi pháp luật để giúp họ xem xét các vi phạm quy tắc của 
chương trình. 
 

Tuyên Bố về Không Phân Biệt Đối Xử: Theo luật dân quyền của Liên Bang và các quy định và chính sách dân quyền của U.S. 
Department of Agriculture (USDA), USDA, Cơ Quan, văn phòng và nhân viên của USDA và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các 
chương trình của USDA đều bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết 
tật, tuổi tác, hoặc trả thù hoặc trả đũa cho hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được 
USDA thực hiện hoặc tài trợ.   
 

Những người bị khuyết tật yêu cầu phương tiện trao đổi thông tin chương trình thay thế (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi 
âm, Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Hoa Kỳ, v.v.), nên liên hệ với Cơ Quan (Tiểu Bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp.  Các 
cá nhân bị khiếm thính, khó nghe hoặc khiếm ngôn có thể liên lạc với USDA thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm của Liên Bang theo số 
(800) 877-8339.  Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. 
 
Để gửi đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, hãy hoàn thành Mẫu Đơn Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử trong Chương Trình của USDA, 
(AD-3027) được tìm thấy trực tuyến trên trang: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và tại bất kỳ văn phòng USDA 
nào, hoặc viết thư gửi cho USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong mẫu. Để yêu cầu một bản sao của 
mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi tới số (866) 632-9992. Gửi mẫu hoặc thư đã điền đầy đủ của quý vị cho USDA bằng cách: (1)thư qua 
đường bưu điện: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; hoặc (3) email: program.intake@usda.gov 
 

Đây là một tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng. 
1 



VIETNAMESE 
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ: 
 

Trẻ em cần có các bữa ăn tốt cho sức khỏe để học tập. DeKalb County School District cung cấp các bữa ăn tốt cho sức khỏe mỗi ngày đi học. Học sinh có thể mua bữa trưa 
với giá $2,70 dành cho học sinh tiểu học, $2,85 cho học sinh trung học cơ sở/trung học phổ thông và bữa sáng với giá $1,55 dành cho học sinh tiểu học và $1,65 cho học sinh 
trung học cơ sở/trung học phổ thông. Con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Giảm $0,30 cho bữa sáng và $0,40 cho bữa trưa. Gói này bao gồm 
đơn xin trợ cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, và một bộ các hướng dẫn chi tiết. Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời phổ biến có thể giúp ích cho quý vị trong quy trình 
đăng ký. 

1. Ai có thể được nhận bữa ăn miễn phí hay giảm giá? 

• Tất cả trẻ em trong các hộ gia đình nhận phúc lợi từ SNAP, FDPIR hoặc TANF, đều hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí. 

• Trẻ được nhận nuôi theo trách nhiệm pháp lý của một cơ quan chăm sóc trẻ tạm nuôi hoặc tòa án đều đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí. 

• Trẻ em tham gia chương trình Head Start của trường mình hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí. 

• Trẻ em đáp ứng định nghĩa về trẻ vô gia cư, bỏ nhà ra đi hoặc di trú đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí. 

• Trẻ em có thể nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị nằm trong giới hạn theo Nguyên Tắc Đủ Điều Kiện về Thu 
Nhập của Liên Bang. Con quý vị có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị giảm hoặc thấp hơn giới hạn 
trên biểu đồ này. 

Nguyên Tắc Giảm Giá Đủ Điều Kiện về Thu Nhập—Ngày 1 tháng 7 năm 2017–Ngày  

Quy Mô Gia Đình Hàng Năm Hàng Tháng Hai Lần Một Tháng Hai Tuần Một Lần Hàng Tuần 

1 $23.107  1.926 963 889 445 

2 31.284 2.607 1.304 1.204 602 

3 39.461 3.289 1.645 1.518 759 

4 47.638 3.970 1.985 1.833 917 

5 55.815 4.652 2.326 2.147 1.074 

6 63.992 5.333 2.667 2.462 1.231 

7 72.169 6.015 3.008 2.776 1.388 

8 80.346 6.696 3.348 3.091 1.546 

Với mỗi thành viên gia đình được thêm vào, hãy cộng: 

 +8.177 +682 +341 +315 +158 

2. Làm cách nào để biết con tôi có đủ điều kiện là trẻ vô gia cư, bỏ nhà ra đi hoặc di trú không? Các thành viên trong gia đình của quý vị có thiếu địa chỉ thường 
trú không? Quý vị có đang ở cùng nhau tại một nơi trú ẩn, khách sạn, hoặc sắp xếp nhà ở tạm thời khác không? Gia đình quý vị có di dời chuyển theo mùa không? Có 
người con nào sống chung với quý vị đã chọn rời khỏi gia đình hoặc hộ gia đình trước đây không? Nếu quý vị tin rằng trẻ trong hộ gia đình của quý vị đáp ứng những 
mô tả này và chưa thông báo rằng các con của quý vị sẽ nhận được các bữa ăn miễn phí, vui lòng liên hệ với Sonja Tobler theo số 678-676-2017 hoặc gửi email đến 
địa chỉ sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org 

3. Tôi có cần điền vào đơn đăng ký cho mỗi đứa con của tôi không? Không. Sử dụng một Đơn Đăng Ký Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Tại Trường cho tất cả học 
sinh trong hộ gia đình của quý vị. Chúng tôi không thể phê duyệt đơn đăng ký chưa hoàn thành, vì vậy hãy chắc chắn điền đủ tất cả các thông tin bắt buộc. Trả lại đơn 
đăng ký đã hoàn thành cho: Quản Lý Dinh Dưỡng của Trường tại trường của con em quý vị. 

4. Tôi có phải điền vào đơn đăng ký nếu tôi nhận được một lá thư trong năm học này nói rằng (các) con tôi đã được phê duyệt nhận các bữa ăn miễn phí 
không? Không, điều này cho thấy quý vị đã được Tiểu Bang Chứng Nhận cho Năm Học Mới.  Vui lòng đọc kỹ lá thư quý vị nhận được và làm theo hướng dẫn. Nếu 
bất cứ trẻ nào trong hộ gia đình quý vị bị thiếu trong thông báo về tính đủ điều kiện, vui lòng bổ sung tên của trẻ đó và gửi thư lại cho trường của người con nhỏ tuổi 
nhất. Hãy liên hệ Quản Lý Dinh Dưỡng Học Đường tại trường của con quý vị nếu quý vị có thắc mắc. 

5. Tôi có thể nộp đơn trực tuyến không? Có. Quý vị được khuyến khích hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thay vì đơn đăng ký trên giấy. Quý vị có thể nhận được 
đơn đăng ký bằng giấy từ Quản Lý Dinh Dưỡng của Trường tại Trường của (Các) Con quý vị. Đơn đăng ký trực tuyến cũng có các yêu cầu tương tự và sẽ yêu 
cầu quý vị cung cấp thông tin tương tự như đơn đăng ký trên giấy. Truy cập https://schoolcafe.com để bắt đầu hoặc tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký trực tuyến. 
Liên hệ với Tansheila Harris theo số 678-676-1777 hoặc gửi email đến đại chỉ tansheila_harris@dekalbschoolsga.org nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đăng ký 
trực tuyến hoặc đơn đăng ký trên giấy.  

6. Đơn đăng ký của con tôi đã được phê duyệt năm ngoái. Tôi có cần điền vào đơn đăng ký mới không? Có. Đơn đăng ký mới phải được gửi mỗi năm. Đơn đăng 
ký của năm ngoái có thời gian gia hạn là 30 ngày. Hạn chót nộp đơn đăng ký mới là ngày 13 tháng 9 năm 2019.  Nếu quý vị không gửi đơn đăng ký mới được cán bộ 
nhà trường chấp thuận hoặc quý vị chưa được thông báo rằng con quý vị đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí, con quý vị sẽ phải trả toàn bộ giá bữa ăn. 

7. Tôi tham gia chương trình WIC (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em). Con tôi có nhận được bữa ăn miễn phí 
không? Những trẻ xuất thân từ các hộ gia đình tham gia chương trình WIC có thể đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.  Vui lòng gửi đơn đăng ký đã 
hoàn thành. 

8. Thông tin tôi cung cấp có được kiểm tra không? Có. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý vị gửi bằng chứng bằng văn bản về thu nhập hộ gia đình mà quý vị báo 
cáo. 

9. Nếu bây giờ tôi không đủ tiêu chuẩn, tôi có thể nộp đơn về sau không? Có, quý vị có thể nộp đơn vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt năm học.  Ví dụ, trẻ em có 
cha mẹ hoặc người giám hộ bị thất nghiệp có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình giảm xuống dưới mức giới hạn thu 
nhập. 

10. Điều gì xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định của nhà trường về đơn đăng ký của tôi?  Quý vị cũng có thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần bằng cách gọi 
số (678-676-1786) hoặc gửi thư tới: Tiên sĩ Connie R. Walker, Giám Đốc Điều Hành, DeKalb School Nutrition Services, 1701 Mountain Industrial Boulevard, 
Stone Mountain, Ga. 30083 

11. Tôi có thể nộp đơn nếu có thành viên trong gia đình tôi không phải là công dân Hoa Kỳ không? Có. Qúy vị, các con của quý vị, hoặc các thành viên khác trong 
gia đình không cần phải là công dân Hoa Kỳ thì mới được đăng ký nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 

12. Điều gì xảy ra nếu thu nhập của tôi không ổn định? Liệt kê số tiền mà quý vị thường nhận được. Ví dụ, nếu quý vị thường kiếm được $1000 mỗi tháng, nhưng quý 
vị đã bỏ một vài phần việc vào tháng trước và chỉ kiếm được $900, hãy ghi rằng quý vị kiếm được $1000 mỗi tháng.  Nếu quý vị thường nhận được tiền làm thêm giờ, 
hãy ghi số tiền đó vào nhưng không ghi nếu quý vị chỉ đôi khi mới làm thêm giờ.  Nếu quý vị mất việc hoặc bị giảm giờ làm hoặc tiền công, hãy ghi thu nhập hiện tại 
của quý vị. 

13. Nếu một số thành viên trong gia đình không có thu nhập để báo cáo thì sao? Các thành viên trong gia đình có thể không nhận được một số loại thu nhập mà 
chúng tôi yêu cầu quý vị báo cáo trong đơn đăng ký, hoặc có thể không nhận được thu nhập nào cả. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, vui lòng viết số 0 vào trường đó. 
Tuy nhiên, nếu bất kỳ trường thu nhập nào bị để trống hoặc trống, những trường đó cũng sẽ được tính là số không. Hãy cẩn thận khi để trống trường thu nhập, vì 
chúng tôi sẽ giả định rằng quý vị cố ý làm như vậy. 

14. Chúng tôi đang trong quân đội. Chúng tôi có báo cáo thu nhập của mình khác đi không? Tiền lương cơ bản và tiền thưởng bằng tiền mặt của quý vị phải được 
báo cáo là thu nhập. Nếu quý vị nhận được bất kỳ khoản phụ cấp giá trị tiền mặt nào cho nhà ở, thực phẩm hoặc quần áo ngoài cơ bản, những khoản đó cũng phải 
được tính vào thu nhập. Tuy nhiên, nếu nhà ở của quý vị nằm trong Sáng Kiến Tư Nhân Hóa Nhà Ở Quân Đội, không ghi khoản trợ cấp nhà ở vào khoản thu nhập. 
Bất kỳ khoản lương trả thêm cho những người phục vụ trong quân độị nào đều không được coi là thu nhập. 

15. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ chỗ trống trên đơn đăng ký cho gia đình tôi? (CHỈ) hoàn thành Bước 3 và đính kèm vào đơn đăng ký đã hoàn thành của quý 
vị. Liên lạc với Quản Lý Dinh Dưỡng của Trường tại trường của con quý vị để nhận đơn đăng ký thứ hai. 

16. Gia đình tôi cần giúp đỡ thêm. Có những chương trình nào khác chúng tôi có thể nộp đơn đăng ký không? Để tìm hiểu cách thức nộp đơn nhận phúc lợi từ 
SNAP hoặc các phúc lợi hỗ trợ khác, hãy liên lạc với văn phòng hỗ trợ tại địa phương của quý vị hoặc gọi tới số 1-877-423-4746. 

17. Điều gì xảy ra nếu con tôi theo học tại CEP School (Trường Tiểu Học Cơ Đốc Giáo Anh) sau đó chuyển sang Non-CEP School (Trường Tiểu Học Không 
Phải Cơ Đốc Giáo Anh)? Nếu học sinh chuyển sang một trường Không Phải CEP, phụ huynh phải nộp đơn đăng ký. Có thể mất tới 10 ngày để các đơn 
đăng ký được chấp thuận. Học sinh chuyển từ một trường CEP sang một trường Không Phải CEP sẽ được cung cấp thời gian gia hạn 10 ngày để ăn các 
bữa ăn miễn phí. Sau 10 ngày học sinh sẽ chuyển sang trạng thái Phải Trả Tiền. Phụ huynh sẽ chịu tất cả các chi phí bữa ăn có thể phát sinh sau thời gian 
gia hạn và trước khi đơn đăng ký được xử lý. 

Nếu quý vị có câu hỏi khác hoặc cần giúp đỡ, gọi cho Tansheila Harris, Giám Sát Viên II về Các Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá, theo số 678-676-1777 hoặc gửi email đến 
địa chỉ tansheila_harris@dekalbschoolsga.org 
 

Trân trọng, 

 
Tiến Sĩ Connie R. Walker, Giám Đốc Điều Hành, DeKalb School Nutrition Services 

Đây là một tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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VIETNAMESE 
CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN CÁC BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ TẠI TRƯỜNG HỌC 

 

Vui lòng sử dụng các hướng dẫn này để giúp quý vị điền đơn đăng ký nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá tại trường học. Quý vị chỉ cần nộp một đơn cho mỗi hộ gia đình, ngay cả khi con quý vị theo học 
nhiều hơn một trường trong DeKalb County School District. Đơn đăng ký phải được điền đầy đủ để xác nhận cho con quý vị được miễn phí hoặc giảm giá các bữa ăn tại trường. Vui lòng làm theo các 
hướng dẫn này theo thứ tự! Mỗi bước của hướng dẫn cũng giống như các bước trên đơn đăng ký của quý vị. Nếu bất cứ khi nào quý vị không chắc chắn phải làm gì tiếp theo, xin vui lòng liên lạc với 
Tansheila Harris, Giám Sát Viên về Các Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá theo số 678-676-1777 hoặc gửi email tới địa chỉ Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org. 
 

VUI LÒNG SỬ DỤNG BÚT MỰC (KHÔNG DÙNG BÚT CHÌ) KHI ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ CỐ GẮNG VIẾT IN RÕ RÀNG. 
 

BƯỚC 1: LIỆT KÊ TẤT CẢ CÁC TRẺ GHI DANH VÀO DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT TRONG HỘ GIA ĐÌNH. 

 
Cho chúng tôi biết có bao nhiêu trẻ trong trường sống trong hộ gia đình quý vị. Những trẻ này KHÔNG cần phải có họ hàng với quý vị hay là một thanh viên trong hộ gia đình quý vị. Nếu có nhiều số lượng trẻ 
hơn số dòng trong đơn đăng ký, hãy đính kèm một mảnh giấy thứ hai chứa tất cả thông tin bắt buộc về những trẻ được thêm vào. 
 
Tôi nên liệt kê ai ở đây? Khi điền vào mục này, vui lòng ghi TẤT CẢ các thành viên trong hộ gia đình của quý vị: 

• Trẻ em từ 18 tuổi trở xuống VÀ được hỗ trợ với thu nhập của hộ gia đình; 

• Dưới sự chăm sóc của quý vị theo sắp xếp nuôi dưỡng, hoặc đủ điều kiện là trẻ vô gia cư, bỏ nhà ra đi hoặc di trú, hoặc tham gia chương trình Head Start. 
 

A) Liệt kê tên của mỗi học sinh. Viết in tên của mỗi trẻ. Sử dụng một dòng của đơn đăng ký cho mỗi trẻ. Khi viết in tên, viết một chữ cái trong mỗi ô. Dừng lại nếu quý vị hết chỗ trống. Nếu có 
nhiều số lượng trẻ hơn số dòng trong đơn đăng ký, hãy đính kèm một mảnh giấy thứ hai chứa tất cả thông tin bắt buộc về những trẻ được thêm vào. 

 
B) Quý vị có con nuôi không? Nếu bất kỳ trẻ nào được liệt kê là con nuôi, hãy đánh dấu vào ô “Con Nuôi” bên cạnh tên của trẻ.  Nếu quý vị CHỈ đăng ký cho con nuôi, sau khi hoàn thành BƯỚC 

1, hãy đi tới BƯỚC 4. Những người con nuôi sống cùng với quý vị có thể được tính là thành viên trong gia đình quý vị và phải được liệt kê trong đơn đăng ký của quý vị. Nếu quý vị đăng ký cho 
cả con nuôi và trẻ không phải con nuôi, hãy chuyển sang bước 3. 

 
C) Có trẻ nào vô gia cư, bỏ nhà ra đi hoặc di trú, hoặc tham gia chương trình Head Start không? Nếu quý vị tin rằng bất kỳ trẻ nào được liệt kê trong phần này đều đáp ứng mô tả này, hãy 

đánh dấu vào ô tương ứng bên cạnh tên của trẻ và hoàn thành tất cả các bước của đơn đăng ký. 
 

BƯỚC 2: CÓ BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO TRONG HỘ GIA ĐÌNH (KỂ CẢ QUÝ VỊ) HIỆN ĐANG THAM GIA VÀO MỘT HOẶC NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐÂY: 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ: CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG BỔ SUNG (SNAP), CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP TẠM THỜI DÀNH CHO 

CÁC GIA ĐÌNH NGHÈO (TANF), HOẶC CHƯƠNG TRÌNH PHÂN PHỐI THỰC PHẨM DÀNH CHO NGƯỜI MỸ GỐC DA ĐỎ (FDPIR)? 

 
A) NẾU KHÔNG CÓ AI TRONG GIA ĐÌNH QUÝ VỊ THAM GIA VÀO BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH NÀO ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN: Khoanh tròn ‘KHÔNG’ và chuyển sang BƯỚC 3 trong các 

hướng dẫn này và BƯỚC 3 trong đơn đăng ký của quý vị. 
 

B) NẾU BẤT KỲ AI TRONG GIA ĐÌNH QUÝ VỊ THAM GIA VÀO BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH NÀO ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN: Khoanh tròn ‘Có’ và cung cấp số hồ sơ. Quý vị chỉ cần viết một số 
hồ sơ. Nếu quý vị tham gia vào một trong những chương trình này và không biết số hồ sơ của quý vị, hãy liên hệ vớiDFAC hoặc Người Quản Lý Hồ Sơ địa phương của quý vị. Quý vị phải 
cung cấp số hồ sơ trong đơn đăng ký của mình nếu quý vị khoanh tròn “CÓ”. Chuyển sang BƯỚC 4. 

 

BƯỚC 3: BÁO CÁO THU NHẬP CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH. 

 
A) LIỆT KÊ TỔNG THU NHẬP HỌC SINH nhận được bởi tất cả học sinh được liệt kê trong BƯỚC 1. 
 
B) LIỆT KÊ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH (kể cả bản thân và học sinh được liệt kê trong Phần 1) những người đang sống với quý vị và chia sẻ thu nhập và chi phí, ngay 

cả khi họ không có quan hệ họ hàng và ngay cả khi họ không có thu nhập của riêng mình. 

• Không bao gồm những người sống với quý vị nhưng không được hỗ trợ bởi thu nhập của hộ gia đình quý vị VÀ không đóng góp thu nhập cho hộ gia đình của quý vị. 
 
C) BÁO CÁO TỔNG THU NHẬP của mỗi thành viên hộ gia đình được liệt kê cho mỗi nguồn được cung cấp. Báo cáo tất cả các thu nhập bằng đơn vị đô la. Không  bao gồm xu. Nếu họ không nhận 

được thu nhập từ bất kỳ nguồn nào, hãy viết “0”. Nếu quý vị viết “0” hoặc để trống bất kỳ trường thu nhập nào, quý vị đang xác nhận (hứa hẹn) rằng không có thu nhập để báo cáo. Đánh dấu tần 
suất mỗi loại thu nhập được nhận bằng cách sử dụng các ô ở bên phải của mỗi trường. 

• CHỈ báo cáo tất cả số tiền dưới dạng TỔNG THU NHẬP. Tổng thu nhập là thu nhập tổng thể nhận được trước thuế; nhiều người nghĩ rằng thu nhập là số tiền họ “mang về nhà” chứ 
không phải số tiền “tổng”. Đảm bảo rằng thu nhập mà quý vị báo cáo trên đơn đăng ký này CHƯA được giảm để trả tiền thuế, phí bảo hiểm hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác được lấy từ 
khoản thanh toán của quý vị. 

• Nếu tôi kinh doanh tự chủ thì sao? Báo cáo thu nhập từ công việc đó dưới dạng số tiền ròng. Số tiền này được tính bằng cách trừ tổng chi phí hoạt động của doanh  nghiệp của quý vị 
cho tổng doanh thu hoặc doanh thu của doanh nghiệp. 

 
D) BÁO CÁO TỔNG SỐ THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH. Nhập tổng số thành viên trong gia đình vào trường “Tổng Số Thành Viên Trong Hộ Gia Đình (Trẻ Em và Người Lớn)”. Số này PHẢI 

bằng số lượng thành viên trong gia đình được liệt kê trong BƯỚC 3. Nếu có bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình của quý vị mà quý vị chưa liệt kê trong đơn đăng ký, hãy quay lại và thêm 
vào. Điều cực kỳ quan trọng là phải liệt kê tất cả các thành viên trong gia đình, vì quy mô hộ gia đình của quý vị ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

 
E) CUNG CẤP BỐN SỐ CUỐI TRONG SỐ AN SINH XÃ HỘI CỦA QUÝ VỊ. Người có thu nhập chính của hộ gia đình hoặc một người lớn khác trong hộ gia đình phải cung cấp bốn số cuối trong Số 

An Sinh Xã Hội của họ ở chỗ trống được cung cấp. Quý vị đủ điều kiện để nộp đơn xin phúc lợi ngay cả khi quý vị không có Số An Sinh Xã Hội. Nếu không có thành viên người lớn nào trong hộ 
gia đình có Số An Sinh Xã Hội, hãy để trống khoảng trống này và đánh dấu vào ô bên phải có nhãn “Đánh dấu nếu không có SSN”. 

 

BƯỚC 4: THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CHỮ KÝ NGƯỜI LỚN 

 
Tất cả các đơn đăng ký phải được ký bởi một thành viên người lớn trong hộ gia đình. Chữ ký của quý vị xác nhận rằng tất cả thông tin đã được báo cáo trung thực và đầy đủ. Trước khi hoàn thành 
phần này, vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã đọc các điều khoản về quyền riêng tư và quyền công dân ở cuối các hướng dẫn này.  
 

A) CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA QUÝ VỊ. Viết địa chỉ hiện tại của quý vị vào các trường được cung cấp nếu thông tin này có sẵn. Nếu quý vị không có địa chỉ thường trú, điều này không 
làm cho con quý vị không đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Chia sẻ số điện thoại, địa chỉ email hoặc cả hai là tùy thuộc vào quý vị nhưng sẽ giúp chúng tôi liên hệ với quý vị 
nhanh chóng nếu chúng tôi cần liên hệ với quý vị. 

 
B) VIẾT IN VÀ KÝ TÊN CỦA QUÝ VỊ. Viết in tên của người lớn hoàn thành đơn đăng ký. Ký tên của quý vị vào Ô Chữ Ký. 
 
C) VIẾT NGÀY HÔM NAY. Vào khoảng trống được cung cấp. Viết ngày hôm nay vào ô. 
 
D) CHIA SẺ CHỦNG TỘC VÀ DÂN TỘC CỦA TRẺ EM (TÙY CHỌN). Ở cuối đơn đăng ký, chúng tôi yêu cầu quý vị chia sẻ thông tin về chủng tộc và dân tộc của con quý vị. Trường này là tùy chọn 

và không ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường của con quý vị. 
 
Tuyên Bố về Đạo Luật Quyền Riêng Tư: Tuyên bố này giải thích cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. 
Đạo Luật Quốc Gia Về Bữa Trưa Tại Trường của Richard B. Russell yêu cầu thông tin về đơn đăng ký này. Quý vị không phải cung cấp thông tin, nhưng nếu quý vị không cung cấp, chúng tôi không thể chấp 
thuận cho con quý vị được hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.  Quý vị phải ghi bốn chữ số cuối trong số an sinh xã hội của thành viên người lớn trong hộ gia đình ký tên vào đơn đăng ký.  Không bắt 
buộc phải ghi bốn chữ số cuối trong số an sinh xã hội khi quý vị nộp đơn thay mặt cho con nuôi hoặc quý vị liệt kê số hồ sơ Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), Chương Trình Trợ Cấp Tạm 
Thời Dành Cho Các Gia Đình Nghèo (TANF) hoặc Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm Dành Cho Người Mỹ Gốc Da Đỏ (FDPIR) hoặc số định danh FDPIR khác cho con của quý vị hoặc khi quý vị chỉ ra 
rằng thành viên người lớn trong hộ gia đình ký đơn không có số an sinh xã hội.  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị để xác định xem con của quý vị có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hay giảm 
giá không, và phục vụ cho việc quản lý và thực thi các chương trình bữa trưa và bữa sáng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về tính đủ điều kiện của quý vị với các chương trình giáo dục, y tế và dinh dưỡng 
để giúp họ đánh giá, tài trợ hoặc xác định lợi ích cho chương trình, kiểm toán viên để đánh giá chương trình và cán bộ thực thi pháp luật để giúp họ xem xét các vi phạm quy tắc của chương trình. 
 
Tuyên Bố về Không Phân Biệt Đối Xử: Theo luật dân quyền của Liên Bang và các quy định và chính sách dân quyền của U.S. Department of Agriculture (USDA), USDA, Cơ Quan, văn phòng và nhân viên 
của USDA và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA đều bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, hoặc trả thù 
hoặc trả đũa cho hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được USDA thực hiện hoặc tài trợ. 
 
Những người bị khuyết tật yêu cầu phương tiện trao đổi thông tin chương trình thay thế (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Hoa Kỳ, v.v.), nên liên hệ với Cơ Quan (Tiểu 
Bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp.  Các cá nhân bị khiếm thính, khó nghe hoặc khiếm ngôn có thể liên lạc với USDA thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm của Liên Bang theo số (800) 877-8339.  
Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. 
 
Để gửi đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, hãy hoàn thành Mẫu Đơn Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử trong Chương Trình của USDA, (AD-3027) được tìm thấy trực tuyến trên trang: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và tại bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư gửi cho USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong mẫu. Để yêu cầu một bản 
sao của mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi tới số (866) 632-9992. Gửi mẫu hoặc thư đã điền đầy đủ của quý vị cho USDA bằng cách: (1)thư qua đường bưu điện: U.S. Department of Agriculture Office of the 
Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; hoặc (3) email: Program.intake@usda.gov.. 
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http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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