
 
 

Tips for Using F & V Checks - Vietnamese 

Lời khuyên và hướng dẫn về cách sử dụng ngân phiếu mua rau và trái cây (trang 6)--xem hình ảnh 

chụp ngân phiếu ở dưới: 

1.    Có thể sử dụng ngân phiếu Rau và trái cây tại một tiệm đã được WIC phê chuẩn, chợ nông trại 

(Farmers’ Market) hoặc quầy bán đồ nông sản. 

②  Xem các ngày ghi trên tờ ngân phiếu WIC. Ngày đầu tiên là ngày đầu tiên quý vị có thể sử dụng 

ngân phiếu đó. Ngày thứ hai là ngày cuối cùng quý vị có thể sử dụng ngân phiếu đó. Quý vị có thể sử 

dụng bao nhiêu ngân phiếu WIC một lúc cũng được trong vòng các ngày này.  

③  Xem số tiền tính bằng đô la ghi trong tờ ngân phiếu của quý vị mà WIC sẽ bao trả.  

4.     Gộp tất cả các mặt hàng rau và trái cây lại cùng với nhau khi trả tiền.     

5      Đưa tập hồ sơ WIC và các ngân phiếu mà quý vị đang sử dụng cho nhân viên thu ngân trước khi 

các mặt hàng thực phẩm WIC được tính tiền. 

⑥   Điền mức giá của các mặt hàng thực phẩm WIC trên tờ ngân phiếu, trừ khi con số này được tự 

động in ra từ máy tính tiền của tiệm. Số tiền ghi không thể cao hơn giá trị tờ ngân phiếu. Nếu tổng số 

tiền cao hơn giá trị tờ ngân phiếu mua rau và trái cây, quý vị phải trả phần sai biệt.  Thí dụ: 

             ●  Giá trị của Ngân phiếu mua rau và trái cây là $11.00.   

             ●  Tổng số tiền quý vị mua là $12.00. 

             ●  Quý vị phải trả thêm $1.00 

         Nếu số tiền mua rau và trái cây của quý vị thấp hơn giá trị ghi trên tờ ngân phiếu, quý vị sẽ không 

được thối lại tiền. 

⑦  Ký tên ở mặt trước của ngân phiếu, vào góc bên phải dưới cùng và sau đó đưa lại tờ ngân phiếu 

cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân sẽ đối chiếu chữ ký của quý vị với chữ ký của người đại 

diện được ủy quyền, người tham gia hoặc người được ủy quyền trong tập hồ sơ WIC.  

8.    Đừng quên lấy tập hồ sơ và biên lai trước khi rời khu vực trả tiền, chợ nông trại hoặc quầy bán đồ 

nông sản. 

 


