
Những Ý tưởng và 
Mẹo vặt Tiếp cận!

Một vài ý tưởng để giúp truyền bá thông 
tin đến các gia đình trong cộng đồng của bạn

Chia sẻ gói hồ sơ này với các phụ huynh lãnh đạo trong Tổ chức Phụ huynh 
và Giáo viên (Parent and Teacher Organization - PTO), Hiệp hội Phụ huynh 

và Giáo viên (Parent and Teacher Association - PTA) và hội đồng nhà trường

Treo áp phích trong thư viện địa phương, tiệm tạp hóa, công viên, và những 
nơi mà các gia đình thường lui tới

Chia sẻ gói hồ sơ này với các tổ chức cộng đồng địa phương

• Áp phích (đặt hàng in áp phích tại đây)
• Mẫu bản tin
• Đồ họa giao dịch truyền thông
• Mẫu thông cáo báo chí
• Tin thoại nhắn đã ghi âm sẵn và văn bản 

soạn sẵn
• Những thông tin nhanh

Trong gói hồ sơ có gì?

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUsmETB1c2HlaYlE2EfeYzCaWVjD0MSMcysrMq9451mlo8A/viewform


Robocall & Text Script:

• Bữa ăn sáng và ăn trưa của trường hiện là miễn phí cho tất 
cả trẻ em tiểu bang Maine

• Các hộ gia đình vẫn nên điền vào Mẫu đơn Phúc lợi Bữa ăn 
Trường học!

• Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể nhận thêm tiền cho thực 
phẩm thông qua chương trình EBT Đại dịch

• Việc điền vào mẫu đơn này sẽ giúp trường học chúng ta nhận 
tiền để hổ trợ cho sự giáo dục con cái của quý vị

• Hãy điền Mẫu đơn Phúc lợi Bữa ăn Trường học trên mạng 
ngay hôm nay. Việc này rất nhanh chóng và bảo mật

• Truy cập www.feedkids.me để tìm hiểu thêm.

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination


Bất kỳ học sinh nào đủ điều kiện cho bữa ăn sáng hay trưa, miễn phí hay giảm 
giá tại trường, cũng có thể đủ điều kiện nhận thêm lợi ích thực phẩm thông qua 
chương trình trợ giúp thực phẩm trong đại dịch. Tìm hiểu thêm feedkids.me

Việc điền vào mẫu đơn phúc lợi bữa ăn trường học sẽ giúp trường của chúng ta tiếp cận thêm nhiều 
nguồn tài trợ của liên bang và tiểu bang
• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ xác định số tiền tài trợ

của liên bang mà trường chúng ta có thể nhận để hổ trợ các chương trình giáo dục và bồi dưỡng
• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ xác định liệu trường có

thể cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh sau giờ học, và trong mùa hè hay không
• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ xác định số tiền tài trợ

từ liên bang mà chương trình dinh dưỡng của trường sẽ nhận được từ chinh phủ liên bang

Bạn có thể điền vào biểu mẫu quyền lợi bữa ăn một cách nhanh chóng 
và an toàn trực tuyến tại đây

Bữa ăn sáng và trưa của 
trường hiện là miễn phí cho 

tất cả học sinh trong học 
khu của chúng ta, nhưng 
các gia đình vẫn cần phải 

điền mẫu đơn phúc lợi 
bữa ăn trường học

hiện đang thu nhận các mẫu đơn 
phúc lợi bữa ăn trường học!

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Bạn có thể 
nhận thêm tiền 

để mua thực phẩm!
Các gia đình có đủ điều 
kiện có thể nhận trợ giúp 
về thực phẩm thông qua 
chương trinh giúp đỡ về 

thực phẩm trong đại dịch. 
Tìm hiểu thêm feedkids.me

Giúp ích cho 
trường của bạn 
và cộng đồng!

Thu nhập hộ gia đình giúp 
xác định những khoản tài trợ 
của tiểu bang và liên bang để 
có thể hổ trợ cho các chương 
trình giáo dục, dinh dưỡng và 

bồi dưỡng của trường học.

¡Es rápido, 
privado y en 

línea!  
Hãy điền vào mẫu 
nlappscloud.com 
ngay hôm nay.

QUÉT 
HOẶC 
NHẤP 
VÀO ĐÂY 

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Hãy Điền Vào Mẫu Đơn Trực Tuyến 
về Phúc Lợi Bữa Ăn Trường Học 
Của Bạn Ngay Hôm Nay

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Hãy Điền Vào 
Mẫu Đơn Trực 
Tuyến về Phúc 

Lợi Bữa Ăn 
Trường Học 

Của Bạn Ngay 
Hôm Nay

Bạn có thể 
nhận thêm 
tiền để mua 
thực phẩm!

Các gia đình có đủ 
điều kiện có thể nhận 

trợ giúp về thực 
phẩm thông qua 

chương trinh giúp đỡ 
về thực phẩm trong 
đại dịch. Tìm hiểu 
thêm feedkids.me

Tất cả gia đình 
nên điền mẫu đơn 
nlappscloud.com 

ngay hôm nay.

QUÉT HOẶC 
NHẤP VÀO 

ĐÂY 

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Hãy Điền Vào Mẫu Đơn 
Trực Tuyến về Phúc Lợi 
Bữa Ăn Trường Học Của 
Bạn Ngay Hôm Nay Tất cả gia đình 

nên điền mẫu đơn 
nlappscloud.com 

ngay hôm nay.

Giúp ích cho 
trường của bạn 
và cộng đồng!  

Thu nhập hộ gia đình giúp 
xác định những khoản tài trợ 
của tiểu bang và liên bang 
để có thể hổ trợ cho các 

chương trình giáo dục, dinh 
dưỡng và bồi dưỡng của 

trường học.
QUÉT HOẶC 
NHẤP VÀO 

ĐÂY 

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Hãy điền 
vào mẫu,

nlappscloud.com
 ngay hôm 

nay.

Hãy Điền Vào Mẫu 
Đơn Trực Tuyến về 
Phúc Lợi Bữa Ăn 
Trường Học Của 
Bạn Ngay Hôm Nay

Rất nhanh chóng, 
bảo mật, và trực tuyến! 

QUÉT HOẶC 
NHẤP VÀO 

ĐÂY 

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Bạn có thể nhận thêm tiền để 
mua thực phẩm!
Các gia đình có đủ điều kiện có thể nhận 
trợ giúp về thực phẩm thông qua chương 
trinh giúp đỡ về thực phẩm trong đại 
dịch. Tìm hiểu thêm tại feedkids.me

Giúp ích cho trường của bạn và 
cộng đồng!     
Thu nhập hộ gia đình giúp xác định những 
khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang để 
có thể hổ trợ cho các chương trình giáo 
dục, dinh dưỡng và bồi dưỡng của trường 
học.

Rất nhanh chóng, bảo mật, và 
trực tuyến!
Điền mẫu đơn tại nlappscloud.com ngay 
hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy 
liên lạc với bộ phận dinh dưỡng trong 
trường học của bạn.

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

QUÉT HOẶC 
NHẤP VÀO 
ĐÂY 

Hãy Điền Vào Mẫu Đơn Trực Tuyến về Phúc Lợi 
Bữa Ăn Trường Học Của Bạn Ngay Hôm Nay

Quan trọng là tất cả gia 
đình hãy điền mẫu đơn 
này cho dù các bữa 
ăn trong trường học là 
miễn phí cho mọi người 
trong năm nay.

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Bạn có thể nhận thêm tiền để mua thực phẩm!
Các gia đình có đủ điều kiện có thể nhận trợ giúp về thực 
phẩm thông qua chương trinh giúp đỡ về thực phẩm trong 
đại dịch. Tìm hiểu thêm tại feedkids.me

Giúp ích cho trường của bạn và cộng đồng!     
Thu nhập hộ gia đình giúp xác định những khoản tài trợ 
của tiểu bang và liên bang để có thể hổ trợ cho các chương 
trình giáo dục, dinh dưỡng và bồi dưỡng của trường học.

Rất nhanh chóng, bảo mật, và trực tuyến!
Điền mẫu đơn tại nlappscloud.com ngay hôm nay. Nếu có 
bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên lạc với bộ phận dinh dưỡng 
trong trường học của bạn.

Hãy Điền Vào 
Mẫu Đơn Trực 
Tuyến về Phúc 
Lợi Bữa Ăn 
Trường Học 
Của Bạn Ngay 
Hôm Nay

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Quan trọng là tất cả gia đình hãy 
điền mẫu đơn này cho dù các bữa 
ăn trong trường học là miễn phí 
cho mọi người trong năm nay.

QUÉT HOẶC NHẤP VÀO ĐÂY 

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Bất kỳ học sinh nào đủ điều kiện để có bữa ăn sáng và trưa, miễn 
phí hay giảm giá tại trường, cũng có thể đủ điều kiện để có thêm 
quyền lợi về thực phẩm thông qua chương trình EBT Đại dịch. Tìm 
hiểu thêm tại đây feedkids.me

Điền vào mẫu đơn phúc lợi bữa ăn trường học sẽ giúp trường chúng 
ta tiếp cận thêm nhiều nguồn tài trợ của liên bang và tiểu bang

• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ 
xác định số tiền tài trợ của liên bang mà trường chúng ta có thể nhận để hổ trợ 
các chương trình giáo dục và bồi dưỡng

• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ 
xác định  liệu trường có thể cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh sau giờ học, 
và trong mùa hè hay không

• Số lượng học sinh đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hay giảm giá của trường sẽ 
xác định số tiền tài trợ từ liên bang mà chương trinh dinh dưỡng của trường sẽ 
nhận được từ chinh phủ liên bang

Quý vị có biết 
rằng?

Quý vị có thể điền vào mẫu đơn phúc lợi bữa ăn trường học 
một cách nhanh chóng và an toàn trực tuyến nlappscloud.com

QUÉT HOẶC NHẤP 
VÀO ĐÂY 

Tại sao?

Cơ quan này là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.    Để  biết thêm thông tin, hãy  vào  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Bữa ăn sáng và 
ăn trưa của trường là miễn 

phí cho tất cả học sinh trong 
tiểu bang Maine!

Nhưng gia đình vẫn nên điền 
vào mẫu đơn phúc lợi bữa ăn 

trường học

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
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