
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/



