
SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND 
CHIA SẺ THÔNG TIN MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ 

VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 
 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ: 

Thông tin quý vị cung cấp về Việc Bảo Mật Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí hoặc Giảm Giá chỉ được sử 

dụng để xác định (các) học sinh của quý vị hội đủ điều kiện về các Bữa Ăn Miễn Phí hoặc Giảm Giá. 

Thông tin này cũng có thể được sử dụng để xác định (các) học sinh của quý vị có hội đủ điều 

kiện nhận trợ cấp của các chương trình khác. Đối với các chương trình sau đây, chúng tôi 

phải có sự cho phép của quý vị để chia sẻ thông tin của quý vị. 

Gửi đi mẫu này sẽ không thay đổi cho dù (các) học sinh của quý vị được nhận các bữa ăn miễn phí 

hoặc giảm giá. 

Ký cam kết miễn trừ này KHÔNG LÀ YÊU CẦU để tham gia vào bất kỳ chương trình dinh dưỡng 

trường học nào. 

___ Không! Tôi KHÔNG MUỐN thông tin từ Đơn Xin các Bữa Ăn Trường Học Miễn Phí và Giảm Giá 

của tôi chia sẻ với bất kỳ chương trình nào được liệt kê dưới đây.  

Nếu quý vị chọn "Không", hãy dừng ở đây. Quý vị không phải hoàn thành hoặc gửi mẫu đơn 
này. Thông tin của quý vị sẽ không được chia sẻ. 
 
___ Có! Tôi MUỐN các nhân viên trường học chia sẻ thông tin từ Đơn Xin Bữa Ăn Trường Học Miễn 

Phí và Giảm Giá với: (Đánh dấu mỗi chương trình mà quý vị muốn thông tin được chia sẻ.) 

___ Miễn phí hoặc giảm chương trình giáo dục/ chương trình trường học - Các chuyến đi thực 
địa, sách bài tập, chi phí phòng thí nghiệm tùy chọn, học phí đại học, học phí trường ban 
đêm, học phí mùa hè, lệ phí dịch vụ học sinh mẫu giáo hoặc tiền mẫu giáo, phí hoạt động 
ngoài trời, lệ phí thi PSAT / SAT / ACT 

___ Giảm phí các chương trình thể thao 

___ Miễn phí hoặc giảm phí các chương trình hành chánh trường- Phí các chương trình trước 
& sau giờ học, phí xe buýt / vận chuyển, Phí các sinh hoạt của học sinh (khiêu vũ), Phí thẻ 
học sinh. Chuyển đến trường học lựa chọn (hội đủ điều kiện chỉ số "cân nặng” với chương 
trình rút thăm chuyển trường) 

___ Miễn phí / giảm phí dịch vụ y tế / nha khoa 

Nếu quý vị đánh dấu bất kỳ hoặc tất cả các chương trình được liệt kê bên trên, hãy điền vào 
mẫu dưới đây. Tôi hiểu rằng tôi đang tiết lộ thông tin (tên học sinh, tình trạng F / R, và / hoặc 
thông tin liên lạc) chỉ cho các chương trình tôi đã đánh dấu. Tôi xác nhận rằng tôi là phụ 
huynh/ người giám hộ hợp pháp của (những) trẻ em đang nộp đơn xin. 
 

Tên Phụ Huynh/ Người Giám Hộ Viết Hoa: _____________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh/ Người Giám Hộ ____________________________ Ngày:_______________ 

Địa Chỉ: _________________________________________________________________________ 

Tên Trẻ Em: _________________________________Trường: ______________________________ 
 
Tên Trẻ Em: _________________________________Trường: _____________________________ 
 
Tên Trẻ Em: __________________________________Trường: _____________________________ 
 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 


