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Mủc đích

Ban Dủch vủ Thủc phủm và Dinh dủủng (FNS) thuủc Bủ Nông nghiủp Hoa Kỳ (USDA) đã xác đủnh 
rủng trủ em và gia đình của các em phủi đủủc thông báo vủ cách mà các trủ em phủi trủ giá đủy đủ (giá 
thanh toán) hoủc giá giủm cho mủt bủa ăn mà hủc khu có thủ hoàn tiủn, bủ ủnh hủủng ra sao bủi viủc 
không có đủ tiủn trong tay hoủc trong tài khoủn đủ mua mủt bủa ăn. Không có quy đủnh nào của Liên 
Bang yêu củu hủc khu phủi phủc vủ bủa ăn cho mủt trủ không có đủ tiủn đủ mua; tuy nhiên, Jeffco đã 
thiủt lủp mủt quy trình thủc hành đủ giủi quyủt vủn đủ này, vì chúng tôi cho rủng viủc đó là quan trủng 
đủ đủm bủo chúng ta cung củp thủc ăn cho tủt củ trủ em, mủi ngày, mủt cách công bủng.  Viủc cho phép
tính tiủn vào tài khoủn âm là do hủc khu quyủt đủnh và đủủc đánh giá hàng năm.

Phủm vi

Các biủn pháp sau sủ đủủc sủ dủng khi xủ lý các khoủn dủ nủ tài khoủn bủa ăn, viủc thu các khoủn thanh
toán bủa ăn trủ muủn và các khoủn nủ quá hủn không thủ thu hủi hoủc nủ xủu.

CÁC TÀI KHOẢN BẢA ĂN CHẢA TRẢ

Đủnh nghĩa

 Bủa ăn Có thủ đủủc Hoàn tiủn – Các bủa ăn đủ điủu kiủn nhủn Hoàn tiủn tủ Liên Bang.
 Bủa ăn đủủc Tính vào Tài khoủn âm – Bủt kỳ bủa ăn có thủ đủủc hoàn tiủn nào đủủc mua khiủn 

cho sủ dủ của tài khoủn xuủng dủủi $0.00.
 Các món gủi theo yêu củu – Nhủng món ăn đủủc cung củp ngoài hoủc tách riêng so vủi bủa ăn 

mà hủc khu có thủ đủủc hoàn tiủn nhủ: đủ uủng đóng chai, sủa, món ăn chính gủi thêm, các món
ăn nhủ, v.v.

 NSFSA – Tài khoủn Dủch vủ Thủc phủm Trủủng hủc Phi Lủi nhuủn

Hủn mủc đủủc Tính vào Tài khoủn - Các lủp tủ Mủm non đủn lủp 12
Hủc sinh có thủ tính vào tài khoủn các bủa ăn có thủ bủi hoàn trong mủt khoủng thủi gian giủi hủn.

 Các gia đình phủi đủm bủo (các) tài khoủn của con mình không bủ nủ quá hủn.
 Các bủa ăn đủủc tính vào tài khoủn đủủc theo dõi trong tài khoủn bủa ăn của hủc sinh trong 

phủm vi hủ thủng bán hàng.
 Hủc sinh không thủ tính vào tài khoủn các món gủi theo yêu củu.
 Hủc sinh không đủủc phép mua các món gủi theo yêu củu bủng tiủn mủt (đủ uủng đóng chai, 

sủa, món ăn chính gủi thêm, các món ăn nhủ, v.v.) khi tài khoủn của các em đang bủ âm. 
 Thông báo đủủc gủi tủi tủt củ các gia đình có sủ dủ tài khoủn âm hai lủn mủt tuủn cho đủn khi sủ 

dủ tài khoủn âm đủủc thanh toán đủ.    
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Ngăn ngủa và Thông báo vủ Ngân quủ Thủp/Không đủ
Có nhiủu biủn pháp đủ tủt củ các trủủng có thủ ngăn ngủa viủc hủc sinh và gia đình rủi vào trủủng hủp có
tài khoủn âm:

 Đủn xin nhủn Bủa ăn Miủn phí và Giủm giá- Chúng tôi khuyủn khích các gia đình hoàn thành 
đủn xin nhủn các quyủn lủi vủ bủa ăn hàng năm.  Có thủ lủy mủu đủn thông qua trang web của 
hủc khu hoủc lủy các bủn in tủi tủt củ các trủủng và tủ Văn phòng Ban Thủc phủm và Dinh dủủng
đủt tủi 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 80215.

 Điủu kiủn Hủi đủ Mủc đủnh Chuyủn qua – Tủt củ hủc sinh trong năm trủủc thuủc diủn “Miủn 
phí” hoủc “Giủm giá” đủủc giủ điủu kiủn hủi đủ của mình trong 30 ngày hủc đủu tiên của năm 
hủc mủi, cho phép các em có đủ thủi gian nủp lủi đủn xin cho năm hủc hiủn tủi. 

 Nhủc nhủ bủng lủi – Nhân viên nhà bủp sủ nhủc nhủ mủt cách nhủ nhàng vài ngày trủủc khi sủ dủ
tài khoủn của hủc sinh hủt. 

 Thủ Báo Sủ dủ Tài khoủn Âm – thủ báo sủ dủ tài khoủn âm đủủc gủi qua email mủi tuủn cho các 
gia đình có con có sủ dủ tài khoủn âm.  

 Gủi điủn Tủ đủng- Hủ thủng Nhủn tin Hủc sinh Jeffco sủ tủ đủng gủi điủn cho các gia đình có 
con có sủ dủ tài khoủn thủp hủn $0.00. Các cuủc gủi này đủủc thủc hiủn hai lủn mủi tuủn cho đủn 
khi sủ dủ tài khoủn lủn hủn $0.00.

o Hủc sinh có sủ dủ tài khoủn chính xác là $0.00 sủ không nhủn đủủc cuủc gủi tủ đủng. 
Nhìn chung, các hủc sinh này thủủng không còn theo hủc ủ hủc khu hoủc không sủ dủng
dủch vủ ăn uủng ủ trủủng.

o Các gia đình có thủ chủn tủt chủ đủ này bủng cách liên lủc vủi Ban Dủch vủ Dinh dủủng.
 Các cuủc gủi tủ nhân viên Jeffco đủ trao đủi vủ các lủa chủn thanh toán.
 SchoolCafé – Ban Dủch vủ Thủc phủm và Dinh dủủng có mủt hủ thủng trủc tuyủn đủ các gia 

đình kiủm tra sủ dủ tài khoủn và thủc hiủn thanh toán. Các gia đình có thủ quủn lý lủa chủn 
thông báo của mình hoủc cài đủt thanh toán tủ đủng khi sủ dủ thủp hoủc bủng $0.00

 Liên hủ vủi Trủủng của Quý vủ – Các gia đình có thủ liên hủ trủc tiủp vủi bủp ăn của trủủng đủ 
kiủm tra sủ dủ (các) tài khoủn của (các) con mình. 

 Mang theo Tiủn Thanh toán – Hủc sinh có thủ mua mủt bủa ăn mà hủc khu có thủ đủủc hoàn 
tiủn bủng tiủn mủt hoủc chi phiủu vào thủi điủm phủc vủ bủa ăn.  Các gia đình có thủ gủi tiủn đủn
(tiủn mủt hoủc chi phiủu) đủ bủ sung tiủn vào tài khoủn bủa ăn của hủc sinh.  

 Hành đủng Bủ sung – Nủu hành vi trủ thành thói quen vủi các hủc sinh luôn không có tiủn mua
bủa ăn, Quủn lý Nhà Bủp sủ thủo luủn vủ điủu này vủi Hiủu trủủng, Củ vủn Hủc đủủng, hủc sinh 
hoủc gia đình đủ xác đủnh giủi pháp tủt nhủt cho hủc sinh.

THU CÁC KHOẢN THANH TOÁN TIẢN BẢA ĂN TRẢ MUẢN

Nủ Quá hủn – Theo đủnh nghĩa của USDA, nủ quá hủn bao gủm các khoủn tính tiủn bủa ăn chủa thanh 
toán đủủc coi là phủi thu hủi, và có các nủ lủc đủ thu hủi các khoủn nủ này.  Nủ quá hủn, hoủc sủ dủ tài 
khoủn âm, vủn ủ trong các sủ sách kủ toán (các tài khoủn phủi thu) cho đủn khi đủủc thu hoủc đủủc xác 
đủnh là không thủ thu đủủc và đủủc xóa nủ.  Jeffco coi tài khoủn hủc sinh vủi sủ dủ âm là thuủc diủn nủ 
quá hủn. 

 Trong thủi gian hủc sinh có sủ dủ âm hoủc nủ quá hủn, hủc sinh không đủủc phép mua các món 
gủi theo yêu củu, ngay củ khi có tiủn mủt trong tay.



 Sau khi sủ dủ tài khoủn trủ vủ không ($0.00) hủc sinh lủi có thủ mua các món gủi theo yêu củu.

NẢ KHÔNG THẢ THU HẢI HAY NẢ XẢU

Nủ xủu – Các khoủn nủ quá hủn đã đủủc xác đủnh là không thủ thu hủi sủ đủủc xủp loủi lủi vào diủn “nủ 
xủu”.  Jeffco coi các tài khoủn của hủc sinh vủi sủ dủ nủ quá hủn không thủ thu hủi là “nủ xủu” khi các 
nủ lủc thu hủi nủ không có kủt quủ trong mủủi hai (12) tháng sau khi hủc sinh rủi khủi hủc khu hoủc tủt 
nghiủp. Thanh toán “nủ xủu” là mủt khoủn chi tiêu không đủủc phép đủi vủi NSFSA; do đó, khoủn 
thanh toán cho sủ dủ nủ xủu này sủ đủn tủ các nguủn khác nhủ:

 Các nguủn khác, không phủi ngân sách liên bang

 Quủ tủng quát của hủc khu

 Ngân quủ đủc biủt tủ chính quyủn tiủu bang hoủc đủa phủủng

 Quyên góp

Quyên góp

 Bủt kủ nguủn, tiủn nhủn thông qua FNS dủủi dủng quyên góp đủ trủ sủ dủ tài khoủn bủa ăn âm sủ
đủủc gủi vào mủt tài khoủn của hủc khu đủủc lủp củ thủ vủi mủc đích nhủn quyên góp đủ trủ dủ nủ 
tài khoủn bủa ăn.  Các khoủn quyên góp sủ đủủc phân bủ cho các tài khoủn hủc sinh trên toàn 
hủc khu hàng năm đủ đủm bủo công bủng cho tủt củ các gia đình và nhà trủủng.

HOÀN TIẢN

Các gia đình có thủ yêu củu hoàn trủ tiủn (các) tài khoủn bủa ăn của con mình vào bủt kỳ lúc nào bủng 
cách làm theo quy trình yêu củu hoàn tiủn.  Nủu chúng tôi không nhủn đủủc yêu củu hoàn tiủn, các gia 
đình sủ đủủc hoàn tiủn (các) tài khoủn bủa ăn của con mình mủủi hai (12) tháng sau khi hủc sinh rủi 
khủi hủc khu hoủc tủt nghiủp.  Các khoủn hoàn tiủn đủủc thủc hiủn hàng năm.
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