Chào mừng bạn đến lớp Mẫu giáo
và
Chương trình dinh dưỡng học
Cung cấp nhiều loại thực phẩm khác nhau...
Đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng của liên
bang….
Khuyến khích những thói quen ăn uống lành
mạnh suốt đời ...
Nuôi dưỡng những trí tuệ trẻ...

Thực phẩm tốt và một giá trị tốt
•

•
•

Đối với học sinh tiểu học, giá ăn sáng là $ 1.50 và bữa
ăn trưa là $ 2.50.
Học sinh đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá phải
trả $ 0.30 cho bữa sáng và $ 0.40 cho bữa trưa.
Học sinh cũng có thể hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn
miễn phí.

Làm thế nào để bạn biết nếu học sinh đủ điều kiện cho một
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá?

Đi đến www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf.

Làm thế nào để xin cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm
giá?
•

•

Yêu cầu một đơn cho bữa ăn miễn phí và Giảm Giá từ
trường của con bạn, hoặc nộp đơn trực tuyến (bắt đầu
từ 15 tháng 7, 2020) at tại
gwinnett.schoollunchapp.com.
Cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để đơn của con
bạn có thể được xử lý. Thông tin không đầy đủ sẽ làm
chậm quá trình này.

•

Cho phép 10 ngày để xử lý các ứng dụng.

•

Để kiểm tra tình trạng đơn xin hãy vào trang web
gwinnett.schoollunchstatus.com.
Nếu bạn có con hiện đang nhận các bữa ăn miễn
phí hoặc giảm giá tại một trường của Quận
Gwinnett, trẻ của bạn có thể hội đủ điều kiện nhận
các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong 30 ngày
đầu tiên trong khi đơn của con bạn được xử lý. Xin
vui lòng điền vào một bản sao của mẫu giáo anh chị
em. Trả mẫu hoàn chỉnh lại cho tiệm ăn.

•

Quản lý Các bữa ăn của con quý vị.
Chương trình dinh dưỡng là tự hỗ trợ và không nhận tiền thuế
địa phương. Tình hình tài chính của chương trình của chúng tôi
phụ thuộc vào cha mẹ giữ các tài khoản được cập nhật. Chúng
tôi khuyến khích các bậc cha mẹ phải trả trước phải đảm bảo
tài khoản của con em mình luôn có tiền để trang trải các bữa
ăn. Bạn có thể trả trước mỗi tuần, mỗi tháng, hoặc cho cả năm.

•

Với Mypaymentsplus.com, bạn có thể thanh toán trực
tiếp tài khoản của con bạn sử dụng Internet.

•

Nếu bạn gửi một chi phiếu, xin vui lòng ghi rõ họ tên và
tài khoản đầy đủ của con quý vị trong khu vực bản ghi
nhớ về việc kiểm tra.

•

Nếu bạn gửi tiền, đặt tiền trong phong bì dán kín và ghi
rõ họ tên của con quý vị, số lượng, và lượng tiền gửi ở
mặt trước của phong bì tài khoản.

•

Nếu bạn đang gửi tiền cho nhiều đứa trẻ, bao gồm các
thông tin cho từng trẻ.

Chúng tôi xin mời bạn
ăn trưa với con của bạn
trong quán ăn tự phục vụ.
Kiểm tra với nhà trường về
các thủ tục. Chúng tôi cảm
thấy khi quý vị thử qua chất
lượng và sự đa dạng trong
các lựa chọn lành mạnh mà
chúng tôi cung cấp, quý vị sẽ
thấyrõ hơn về thời gian tiết
kiệm và giá trị mà các
bữa ăn của trường cung
cấp. Chúng tôi hy vọng
sớm gặp quý vị trong
quán ăn của trường!
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Chương trình Dinh dưỡng của Trường
Mẫu Đơn anh chị em của 2020–21

Tên học sinh Mẫu giáo: ____________________________________________
Tên trường: _____________________________________________________
Nếu bạn có con hiện đang nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại một trường của Quận Gwinnett, trẻ của
bạn có thể hội đủ điều kiện được hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong 30 ngày đầu tiên trong khi
đơn của con bạn được xử lý. Xin liệt kê tên của anh chị em hiện đang nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc
giảm giá và số học sinh của họ dưới đây.

Tên: _____________________________________________________________________
Số học sinh (ID): ___________________________________________________________
Tên: _____________________________________________________________________
Số học sinh (ID): ____________________________________________________________
Tên: _____________________________________________________________________
Số học sinh (ID): ____________________________________________________________
Tên Phụ Huynh: ____________________________________________________________
Địa chỉ nhà: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Số điện thoại
Điện thoại nhà _________________________

Điện thoại di động ____________________

E-mail ____________________________________________________________________

Trả lại thông tin này cho trường. Câu hỏi? Gọi (678) 301-6307.
Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng
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