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Kính gởi Phụ huynh/Người giám hộ học sinh thuộc Sở Giáo dục Olympia 

Vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của cộng đồng, USDA đã cho phép trường học linh hoạt trong chương trình Seamless Summer Option (SSO) cho 
niên học 2021-22. Chương trình SSO của trường học / Sở giáo dục sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh vào mỗi ngày học. Với dự đoán 
chương trình cung cấp dinh dưỡng cho trẻ em sẽ hoạt động bình thường trở lại, và P-EBT (Chuyển khoản Điện tử Trợ cấp Trong Đại dịch do chính 
phủ Hoa kỳ hổ trợ) sẽ khuếch trương mạnh mẽ trong năm niên khóa SY 21-22, chúng tôi khuyến khích mọi gia đình hoàn tất mẫu đơn đăng ký bữa 
ăn miễn phí hoặc giảm giá. 
 

Gia đình nào có thể đăng ký? 
Gia đình có thể đăng ký chương trình này nếu: 

• Tổng số thu nhập trong gia đình bằng hoặc ít hơn số thu nhập liệt kê bên dưới 

• Có nhận phiếu Thực Phẩm, thuộc chương trình Phân phối Thực phẩm cho Dân vùng Địa Phương (-Indian Reservations-) (FDPIR), hoặc 
chương trình Hỗ Trợ Tạm thời cho các Gia Đình khó khăn có trẻ em (TANF). 

• Gia đình đang nộp đơn nhận nuôi trẻ em dưới sự đảm trách của cơ quan pháp lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ hoặc tòa án. 

  

Hoàn tất và nộp mẫu đơn này tại văn phòng trường của học sinh hoặc gởi đến địa chỉ 1302 North St. SE. Olympia, WA 98501. 

Xin vui lòng nộp CHỈ MỘT mẫu đơn đăng ký cho mỗi hộ gia đình. Chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình nếu đơn được chấp thuận hoặc bị từ chối. 
Nếu bất kỳ học sinh nào trong tình trạng vô gia cư (McKinney-Vento), hoặc dời nơi cư trú, hãy đánh dấu vào ô trống thích hợp. 

 

Những khoảng tiền nào được tính là nguồn thu nhập? Ai được coi là thành viên trong gia đình? 
 
So vào bảng thu nhập bên dưới. Tìm tổng số người và tổng thu nhập trong hộ gia đình. Nếu các thành viên trong gia đình được trả lương không 
cùng thời điểm trong tháng và quý vị không biết chắc nếu có hội đủ điều kiện hay không, xin vui lòng điền đơn đăng ký và chúng tôi sẽ xác định nếu 
thu nhập của quý vị có hoặc không hội đủ điều kiện. Thông tin quý vị cung cấp sẽ được sử dụng để xác định tình trạng hội đủ điều kiện nhận bữa ăn 
miễn phí hoặc giảm giá. 

Tất cả con nuôi dưới sự đảm trách của cơ quan pháp lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ hoặc tòa án đều hội đủ điều kiện nhận thức ăn miễn phí, bất kể 
thu nhập riêng của cá nhân. Nếu quý vị có thắc mắc về việc nộp đơn xin trợ cấp thức ăn cho con nuôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện 
thoại 360-596-7007. 
 
 

Điều kiện về thu nhập cho Chương trình cung cấp thực phẩm cho trẻ em USDA 
Có hiệu lực bắt đầu từ 1 tháng 7, 2021 đến 30 tháng 6, 2022 

Số người trong hộ 
Gia đình 

Năm Tháng Hai lần 
mỗi tháng Mỗi hai tuần Mỗi tuần 

1 $23,828 $1,986 $993 $917 $459 

2 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620 

3 $40,626 $3,386 $1,693 $1,563 $782 

4 $49,025 $4,086 $2,043 $1,886 $943 

5 $57,424 $4,786 $2,393 $2,209 $1,105 

6 $65,823 $5,486 $2,743 $2,532 $1,266 

7 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428 

8 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $1,589 

Thêm một người vào gia 
đình, xin cộng thêm $8,399 $700 $350 $324 $162 

 
THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH là tất cả những người sống cùng nhà và chia các chi phí sinh hoạt, bao gồm cha mẹ, con cái, ông bà, và tất cả những người có liên 
quan hoặc không liên quan. Nếu gia đình có con nuôi, quý vị có thể gộp chung vào tổng số thành viên trong hộ gia đình. 
   
THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH là tổng thu nhập của từng thành viên trong hộ gia đình nhận được trước khi trừ thuế. Số thu nhập này bao gồm tiền 
lương, an sinh xã hội, lương hưu, thất nghiệp, phúc lợi, tiền cấp dưỡng nuôi con, tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng sau khi ly hôn và bất kỳ khoản thu nhập 
tiền mặt nào khác.  Nếu con nuôi là một thành viên trong hộ gia đình, bạn cũng phải bao gồm thu nhập cá nhân của con nuôi. Không cần khai báo tiền 
nhận nuôi dưỡng con nuôi vào thu nhập. 
 

Những thông tin gì cần điền vào đơn? 

A.   Dành cho hộ gia đình không được nhận bất cứ trợ giúp nào: 

• Tên (các) học sinh 
• Tên tất cả các thành viên trong hộ gia đình 
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• Nguồn thu nhập của tất cả thành viên trong hộ gia đình 
• Chữ ký của những người lớn trong gia đình 
• 4 số cuối an sinh xã hội (SSN)của những người lớn trong hộ gia đình đã ký tên vào đơn (hoặc nếu những người lớn ký tên nhưng không có số 

an sinh xã hội, thì hãy đánh dấu vào ô) 

Xin hoàn tất Phần 1, 2, 3, 4, và 5; Phần 6 là tùy chọn. 

B. Dành cho hộ gia đình chỉ có con nuôi 
• Tên học sinh 
• Chữ ký của người lớn trong gia đình 

Hoàn tất Phần 1 và 5. Phần 6 là tùy chọn. Quý vị cũng nên gửi cho trường một bản sao tài liệu tòa án xác nhận (các) con nuôi thay vì điền 
phần này vào đơn đăng ký. 

Không bắt buộc điền 4 số cuối an sinh xã hội (SSN) trong phần B

C. Dành cho hộ gia đình nhận phiếu Thực Phẩm /TANF/FDPIR: 

• Liệt kê tên tất cả học sinh 
• Điền số hồ sơ 
• Chữ ký của người lớn trong gia đình 
 

Hoàn tất Phần 1,2,4 và 5. Phần 6 là tùy chọn.  

Không bắt buộc điền 4 số cuối an sinh xã hội (SSN) trong phần C

D. Dành cho hộ gia đình có con nuôi và những đứa con khác: Điền đơn như một hộ gia đình bao gồm cả con nuôi. Làm theo 
hướng dẫn cho phần “A. hộ gia đình không được nhận bất cứ 
trợ giúp nào:” và bao gồm thu nhập cá nhân của người con 
nuôi. 

 

Nếu như tôi không có thẻ nhận tiền trợ cấp Thực phẩm? 
Nếu như quý vị đã được duyệt chuẩn nhận thẻ Thực phẩm nhưng thật sự không nhận thẻ tiền thực phẩm, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận 
thức ăn miễn phí hoặc giảm giá. Quý vị phải nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm bằng cách điền đơn và gửi lại cho trường của học sinh. 
 

Các con tôi có đương nhiên hội đủ điều kiện nếu chúng có số hồ sơ không? 
Có. Nếu học sinh đang trong chương trình TANF hoặc nhận thẻ Thực phẩm Cơ bản (Basic Food) và trợ giúp y tế (Medicaid) thì có thể đủ điều kiện 
nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, gia đình không cần phải điền đơn. Những học sinh này được nhà trường xác định bằng quy trình đối chiếu dữ 
liệu. Sau đó, danh sách này sẽ được cung cấp cho nhân viên phụ trách thức ăn của trường. Học sinh trong danh sách này được bữa ăn miễn phí nếu 
trường có chương trình ăn sáng và / hoặc ăn trưa miễn phí và giảm giá (không phải tất cả các trường đều có). Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay 
lập tức nếu con của quý vị không nhận được bữa ăn miễn phí vì bị thiếu sót. Nếu quý vị không muốn học sinh nhận bữa ăn miển phí theo phương 
thức này, xin báo cho nhà trường. 
 

Nếu một thành viên trong gia đình có số hồ sơ, các con tôi có đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí không? 
Có. Nếu một thành viên trong gia đình đã có số hồ sơ, ngoại trừ là con nuôi, quý vị phải điền đơn và gửi đến trường của học sinh. Xin vui lòng liên hệ 
với chúng tôi ngay lập tức nếu những đứa trẻ khác trong gia đình không nhận được bữa ăn miễn phí vì bị thiếu sót. 
 

Thẻ Thực phẩm Cơ Bản - Tôi có hội đủ điều kiện để được hỗ trợ thẻ Thực phẩm Cơ bản không? 
Thẻ Thực phẩm Cơ Bản là chương trình hổ trợ thực phẩm của tiểu bang. Chương trình này hổ trợ mức sống cơ bản cho các hộ gia đình bằng cách trợ 
cấp hàng tháng để mua thực phẩm. Xin hổ trợ thẻ Thực phẩm Cơ bản rất dễ dàng! Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp tại Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng 
(DSHS) địa phương, qua bưu điện hoặc trực tuyến qua mạng. Còn có những lợi ích khác nữa. Quý vị có thể gọi 1-877-501-2233 hoặc đăng nhập vào 
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food để tìm hiểu về chương trình Thực phẩm Cơ bản.  
 

Chúng tôi đang ở trong quân đội. Chúng tôi có cách khai báo thu nhập nào khác không? 
Tiền lương cơ bản và tiền thưởng bằng tiền mặt của bạn phải được khai báo như nguồn thu nhập. Nếu bạn nhận bất kỳ khoản tiền mặt cho chi phí 
thuê nhà, thực phẩm hoặc quần áo, cũng cần phải được tính vào thu nhập. Tuy nhiên, nếu nhà quý vị thuộc Khu nhà dành riêng cho Quân đội, thì 
không cần tính trong nguồn thu nhập. Bất kỳ khoản tiền lương triển khai quân đội sẽ không cần tính vào nguồn thu nhập. 
 

Đơn của con tôi đã được chấp thuận vào năm trước. Tôi có cần phải điền một đơn mới nữa không? 
Có. Đơn đăng ký của con bạn chỉ có hiệu lực trong năm học trước và vài ngày đầu tiên của năm học này. Quý vị phải gửi đơn mới trừ khi nhà trường 
báo học sinh vẫn còn hội đủ điều kiện cho năm học mới. 
 

Phải làm gì nếu một số thành viên trong gia đình không có thu nhập để khai báo? 
Có thể những thành viên trong gia đình không có nhận các loại thu nhập mà chúng tôi yêu cầu quý vị khai báo trong đơn đăng ký, hoặc có thể hoàn 
toàn không nhận được bất cứ thu nhập nào.  Nếu quý vị thuộc trong trường hợp này, xin vui lòng điền số 0 vào phần thu nhập. Tuy nhiên, nếu phần 
thu nhập bị bỏ trống không điền, vẫn sẽ được tính là số không. Xin cẩn thận khi để trống hoặc không điền vào phần thu nhập, vì chúng tôi sẽ cho 
rằng quý vị cố ý để trống. 

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
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Bảo hiểm y tế 
Để biết thêm hoặc đăng ký bảo hiểm y tế cho trẻ em trong gia đình, vui lòng truy cập vào trang mạng http://www.wahealthplanfinder.org hoặc quý 
vị có thể gọi Cơ quan giúp tìm bảo hiểm y tế của tiểu bang Washington (Washington Health Plan Finder) tại số 1-855-923-4633 

Nếu con tôi cần thức ăn đặc biệt thì sao? 
Nếu con quý vị cần thức ăn đặc biệt, xin liên lạc với trường/ văn phòng dịch vụ cung cấp thực phẩm Chứng minh hội đủ điều kiện 

Chứng minh hội đủ điều kiện 
Thông tin quý vị cung cấp có thể được xác minh bất cứ lúc nào. Quý vị có thể được yêu cầu gửi thêm thông tin cần thiết để chứng minh học sinh hội 
đủ điều kiện nhận trợ giúp bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

Phiên điều trần-phân giải công bằng 
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định hoặc quy trình chứng minh thu nhập để được hội đủ điều kiện, quý vị có thể liên hệ với ông Paul Flock, viên 
chức điều trần công bằng. Quý vị có quyền hẹn một buổi phân giải công bằng bằng cách liên lạc nhà trường / sở giáo dục qua số điện thoại 360-596-
7007. 
 

Đăng ký lại 
Quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp bất kỳ thời điểm nào trong năm học. Nếu thu nhập của gia đình bị sụt giảm, tăng thành viên trong gia đình, hoặc bị 
thất nghiệp, hoặc nhận thẻ Thực phẩm, TANF, hoặc FDPIR, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp và có thể điền đơn đăng ký vào thời điểm này. 
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