
 

 

Các chương trình được đài 
thọ dựa trên dữ liệu từ đơn 
xin trợ cấp bữa ăn:  

Ngân khoản do liên bang hoàn lại cho các 
bữa ăn ở trường đài thọ cho nhiều nguồn 
trợ giúp học tập. Điều này có lợi cho tất cả 
các trẻ em ở tiểu bang Maine. Các 
chương trình này bao gồm:  

• Các trường học theo Tiêu đề 1

• Đạo luật Giáo dục tiểu học & trung
học (ESEA)

• Đạo luật Người khuyết tTật (IDEA)

• Nguồn ngân quỹ đài thọ của tiểu
bang cho các trường học

• Các chương trình trước/sau giờ
học

• Các chương trình học hè

• Các chương trình học và cơ hội trợ
cấp do Sở Giáo dục tiểu bang
Maine đề xướng

• Miễn khoản vay cho giáo viên và
học sinh

Kết nối với các dịch vụ trợ 

giúp gia đình quan trọng 

Nếu gia đình quý vị hội đủ điều kiện theo 
các quy định về bữa ăn miễn phí/giảm giá, 
quý vị có thể được nhận thêm trợ cấp dinh 
dưỡng qua Chương trình EBT cứu trợ vì 
đại dịch (P-EBT). 

Điền đơn xin  
trợ cấp bữa ăn 

Đơn này là gì? 

Đơn xin Trợ cấp bữa ăn là đơn xin kín đáo để 
xác định học sinh có hội đủ điều kiện nhận các 
bữa ăn miễn phí và giảm giá ở trường hay 
không. Các trường học ở địa phương yêu cầu 
phụ huynh/người giám hộ điền đơn xin này vào 
thời điểm bắt đầu mỗi năm học để giúp xác 
định lợi tức gia đình cho các học sinh và cộng 
đồng.  

Tại sao việc này lại quan trọng? 

Việc điền đơn xin trợ cấp bữa ăn cho gia đình 
quý vị là một cách đơn giản để đầu tư cho giáo 
dục trong cộng đồng của quý vị, ngay cả khi 
quý vị không nghĩ là quý vị hội đủ điều kiện. Dữ 
liệu về lợi tức của gia đình cung cấp trong đơn 
xin là căn bản cho các nguồn ngân quỹ đài thọ 
chủ chốt cho học tập và giúp định hướng các 
khoản phúc lợi trợ cấp khác cho các gia đình 
có thể cần đến.  

Cách điền đơn: 

Có thể lấy đơn xin qua chương trình dinh 
dưỡng học đường của học khu tại địa phương 
quý vị. Nhiều học khu có đơn xin điền qua 
mạng trực tuyến. Cũng sẽ có mẫu đơn xin in ra 
giấy - tờ đơn xin này thường được kèm sẵn 
trong bộ hồ sơ gửi về nhà qua con em quý vị 
vào đầu năm học.  


