
 

Học Khu Oak Grove  

Quy Định Quản Lý về Giá Tiền Các Bữa Ăn 

Học Khu Oak Grove nhận biết rằng các bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng là một phần quan trọng đối với sự 

sẵn sàng cũng như khả năng học hỏi của các em học sinh. Học Khu Oak Grove sẽ cung cấp các bữa ăn bổ 

dưỡng và cân bằng trong chương trình ẩm thực tại tất cả các trường học.  Theo quy chế thì Bộ Ẩm Thực 

của học khu là một quỹ tiền tự hỗ trợ mà không thể bị lạm chi vào lúc đóng sổ cuối niên học.  

I. MỤC TIÊU/QUY ĐỊNH:  

Các phụ huynh/người giám hộ có bổn phận bảo đảm rằng con em có đầy đủ tiền trong trương 

mục của mình để trả tiền cho các bữa ăn tại trường và giữ cho trương mục được luôn có đủ tiền 

để chi trả. 

 

Mục tiêu của quy định này là để thiết lập các thủ tục về trương mục tiền ăn của con em sao cho 

phù hợp trong toàn học khu.  Số tiền ăn không được thanh toán sẽ tạo ra sự giới hạn về tài chánh 

đối với học khu và làm giảm thiểu những nguồn lực cho các chương trình giảng dạy.  Các mục 

tiêu của quy định này là:     

 Tất cả các học sinh đều được đối xử công bằng khi xếp hàng lấy thức ăn.  

 Tất cả các học sinh đều được hưởng cùng loại thức ăn mà không kể đến số tiền hiện có 

trong trương mục của em. 

 Một thủ tục phù hợp sẽ được thiết lập liên quan đến việc tính tiền và thu tiền ăn.  

 Thông tin về trương mục của học sinh được tất cả các nhân viên của học khu bảo mật. 

 

II. PHẠM VI VỀ TRÁCH NHIỆM:  

 

Bộ Ẩm Thực: Có trách nhiệm quản lý hồ sơ về tiền ăn của học sinh và thông báo bằng văn bản 

cho các phụ huynh/người giám hộ về số tiền ăn chưa được thanh toán. Vào đầu mỗi niên học, tất 

cả các gia đình ghi danh học đều nhận được đơn xin các bữa ăn miễn phí/giảm giá. Vào tuần cuối 

cùng của tháng 9, tất cả những học sinh nào chưa có đơn trong hồ sơ sẽ được cung cấp một mẫu 

đơn và/hay một mạng nối để làm đơn trên mạng. Các gia đình có thể làm đơn bất cứ lúc nào 

trong niên học và mọi nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện trong suốt niên học để nhận đơn của 

những học sinh nào biểu lộ sự khó khăn về tài chánh.  

 

Hiệu Trưởng Trường: Có trách nhiệm hợp tác với Bộ Ẩm Thực để lấy đơn xin các bữa ăn miễn 

phí và giảm giá cho các học sinh biểu lộ sự khó khăn về tài chánh. 

 

Phòng Tài Chánh: Có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Ẩm Thực trong việc thu tiền còn thiếu và cân bằng 

các trương mục.  

 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: Có trách nhiệm bỏ tiền vào trương mục.  

 

III. BAN HÀNH CHÁNH:  

Các học sinh và phụ huynh/người giám hộ của em sẽ được thông báo nếu bất cứ khi nào trương 

mục của em chỉ còn ít tiền hoặc bị thiếu tiền.  Bất cứ khi nào trương mục của một học sinh còn 

nợ 50 Mỹ-kim hay nhiều hơn, phụ huynh/người giám hộ của em sẽ được thông báo bằng văn bản 



về tổng số tiền cần phải được trả đầy đủ ngay khi nhận thông báo này.  Những học sinh nào có 

trương mục với số tiền lạm chi sẽ được Bộ Ẩm Thực gởi thông báo bằng lời nhắn tự động qua 

điện thoại và sau đó sẽ là thư thông báo, hoặc thông báo qua email nếu gia đình có cung cấp địa 

chỉ email.          

 

Những học sinh sắp tốt nghiệp lớp 8 phải trả hết số tiền còn thiếu trước tháng 5.   

 

Không người lớn nào có thể ghi nợ cho các bữa ăn hoặc thức uống. Tất cả mọi thứ đều phải trả 

đầy đủ lúc mua.  

 

Học sinh không được phép ghi nợ cho các thức uống như sữa, nước trái cây, nước uống. Tất cả 

mọi thứ đều phải trả đầy đủ lúc mua.   

 

Trong trường hợp một học sinh thường xuyên không có tiền chi trả cho các bữa ăn, Học Khu có 

thể liên lạc với phụ huynh/người giám hộ để thảo luận về các lý do không thể trả tiền.  Học Khu 

có thể đánh giá tùy theo từng hoàn cảnh cá nhân để xác định nếu phụ huynh/người giám hộ của 

học sinh cần sự trợ giúp trong việc hoàn tất đơn xin hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá 

hoặc họ cần được giới thiệu đến cơ quan cung cấp các dịch vụ xã hội.   

 

Học Khu có thể sắp đặt kế hoạch trả nợ với phụ huynh/người giám hộ của học sinh để họ hoàn 

trả số nợ trong vòng một khoảng thời gian nào đó.  

 

Nỗ lực của Học Khu trong việc thu lại số tiền học sinh còn thiếu sẽ phù hợp với các chính sách 

và thủ tục của học khu, các điều hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California (CDE), và 2 

CFR 200.426.  Học Khu sẽ không chi tiêu quá số nợ thực sự để thu lại số tiền chưa trả cho các 

bữa ăn.  Tổng Giám Đốc Học Khu hay người đại diện sẽ ghi vào hồ sơ mọi nỗ lực khi thu lại số 

tiền còn thiếu và, nếu áp dụng, tài liệu về tài chánh cho thấy khi số tiền mà học sinh không trả 

cho các bữa ăn đã trở thành sự tổn thất cho việc điều hành. 

 

IV. PHƯƠNG CÁCH TRẢ TIỀN CÁC BỮA ĂN: 

Học Khu Oak Grove nhận tiền mặt và chi phiếu trả trước cho các bữa ăn và cũng nhận trả tiền 

trên trang mạng.  Học sinh có thể trả tiền mặt hàng ngày để mua thức ăn tại quầy tính tiền.   

 

Phụ huynh/người giám hộ được khuyến khích ghi danh mở một trương mục trên trang mạng tại 

trung tâm trả tiền trên mạng của Học Khu, EZSCHOOLPAY.com, để có thể: 

 Xem được những lần học sinh mua thức ăn. 

 Yêu cầu được thông báo qua email khi số tiền trong trương mục còn ít. 

 Trả tiền và chuyển tiền vào trương mục của học sinh. 

 Lên lịch trình những lần chuyển tiền vào trương mục của học sinh. 

 Xếp đặt việc chuyển tiền tự động vào trương mục của học sinh. 

   Sẽ có chi phí tối thiểu khi sử dụng trung tâm trả tiền trên mạng.  

 

"Cơ quan này là một cơ quan bình đẳng." 


