
Berryessa Union School District - Student Nutrition Services 
Meal Charging and Payment Collection Policy 
(Quy tắc tính tiền và trả tiền bữa ăn) 

 
I. Hoàn trả số tiền các buổi ăn 

 
• Các em học sinh nào phải trả tiền hoặc được hưởng bữa ăn giảm giá vẫn có thể được 

phát bữa ăn trưa bất kể tình trạng còn nợ tiền các bữa ăn. Mặc dù trong tài khoản 
cafeteria của em học sinh không đủ tiền, bửa ăn vẫn sẽ tiếp tục bị trừ. Số tiền thiếu 
phải được thanh toán sau khi cha mẹ/người giám hộ nhận tin báo.  

• Chúng tôi khuyến khích những gia đình nào bị thiếu tiền quá hạn nên nộp đơn xin 
chương trình bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Giấy đơn xin có thể lấy trên văn phòng 
trường học và ở văn phòng  Student Nutrition Services, ở địa chỉ 951 Piedmont Rd, San 
Jose.  Đơn xin cũng có thể lấy từ trang mạng của học khu, xin bấm vào MySchoolApps 
link hoặc qua trình duyệt web: https://www.myschoolapps.com/Application. 

 

II. Thức ăn và nước uống “A La Carte” 
 

• Thức ăn (snacks) và nước uống “A La Carte” sẽ không có thể mua nếu tài khoản 
cafeteria của em học sinh trong tình trạng nợ tiền.   

III. Thông báo trả tiền sẽ bao gồm: 
 

• Thư viết thông báo sẽ gửi về gia đình trong hồ sơ tập học thường tuần của em học 
sinh, thông báo số tiền thiếu (chỉ áp dụng ở các trường tiểu học) 

• Thư điện tử sẽ được tự động gửi thông báo đến cha mẹ/người giám hộ mỗi ngày 
cho đến lúc số tiền nợ được hoàn toàn trả hết. 

• Một lá thư cũng sẽ được gửi về gia đình trong mỗi bốn tháng và ở cuối năm học, 
cho thấy số tiền còn thiếu. 

IV. Nợ Sấu 
 

• Các bữa ăn trả thiếu quá hạn phải được trả đủ do phụ huynh/người giám hộ ở cuối năm 
học. 

• Những số tiền còn thiếu lại ở cuối năm học sẽ trở thành nợ sấu. 
• Nợ xấu là một chi phí gây tổn thất cho các chương trình liên bang, vì lý do đó, phải nhờ 

những nguồn tài trợ ngoài quỹ liên bang để trang trải. 
 

 
 
 
 
 
Last updated October 2019 - VN 

https://www.myschoolapps.com/Application
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