CAFETERIA
REQUEST FORM

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĂN TẠI TRƯỜNG

Student’s full name
Họ và tên học sinh

Year

DOB

Lớp

Annual Lunch

Gói ăn trưa theo năm

Ngày sinh

Term Luch

Gói ăn trưa theo học kì

Cafeteria service start date

Ngày bắt đầu

Please note:
· In case of withdrawal, please submit the Cafeteria withdrawal form latest on the 25th of the
month of withdrawal. Paid meal fees will be refunded pro-rata on a monthly basis starting on the
following month of withdrawal (if any).
· Absence due to occasional sickness or personal reasons, meal fees cannot be refunded. If your
child(ren) experience long term illness, or your family have a long absence plan, please inform
the Admissions office at least 7 days in advance to ensure the refund is applied from the 8th day
after the notice.
Lưu ý:
· Trường hợp học sinh muốn ngưng sử dụng dịch vụ, vui lòng điền vào Phiếu thông báo ngưng sử dụng dịch vụ trễ nhất vào
ngày 25 của tháng. Phí ăn đã thanh toán sẽ được hoàn lại theo tháng, tính từ tháng tiếp theo sau khi ngưng sử dụng.
· Nhà trường sẽ không hoàn lại phí ăn của những ngày học sinh vắng mặt vì nghỉ ốm hay vì lý do cá nhân nào khác. Nếu học
sinh bị bệnh trong thời gian dài, hoặc gia đình có kế hoạch riêng cần cho học sinh nghỉ trong một thời gian, vui lòng thông báo
tới trường ít nhất 07 ngày để đảm bảo hoàn lại tiền ăn tính từ ngày thứ 8, sau thông báo trở đi.

Parent confirmation - Cam kết của phụ huynh
I fully understand that this Request Form does not guarantee my child having meal until the meal
fee has been paid in full.
Tôi hoàn toàn hiều rằng con tôi chưa được sử dụng dịch vụ Căn tin khi phí bữa ăn chưa được thanh toán đầy đủ.

Parent/Guardian’s signature

Date submitted

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ

Ngày nộp đơn

Parent/Guardian’s full name

Parent/Guardian’s mobile number

Họ tên Phụ huynh/Người giám hộ

Số điện thoại của Phụ huynh/Người giám hộ

For office use only - Phần dành riêng cho Văn phòng Tuyển sinh

