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Tóm Lược về Chính Sách Nợ Tiền Ăn của Jeffco 
 

Để biết thông tin đầy đủ về Thủ Tục Nợ Tiền Ăn, bấm vào đây nợ tiền ăn đối với bữa ăn trọn vẹn và 

bữa ăn thay thế 

NỢ TIỀN ĂN  

Định mức nợ - Mầm non đến lớp 5  

Cho phép nợ tới tối đa $8.55 đối với các bữa ăn có tính phí, tương đương với ba bữa ăn trưa.  Học 

sinh ngừng được nợ tiền ăn bắt đầu từ thứ Sáu đầu tiên trong tháng Năm cho đến hết năm học để 

thu xếp trả số tiền còn nợ trong tài khoản tiền ăn.  
    

Định mức nợ - Lớp 6 đến 12 

Không được phép nợ tiền ăn đối với các lớp từ 6 đến 12.    
 

Học sinh không được phép mua các món trong thực đơn gọi món (đồ uống đóng chai, sữa, món 

chính gọi thêm, đồ ăn nhẹ v.v...) khi đang còn nợ tiền ăn.  
 

CÁC GÓI ĐỒ ĂN TRƯA THAY THẾ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC CẤP LỚP   

Một gói đồ ăn trưa thay thế, gồm một bánh sandwich, rau, trái cây và sữa được cung cấp miễn phí 

khi tài khoản tiền ăn của học sinh không còn đủ tiền để trả chi phí bữa ăn của các em.  Học sinh sẽ 

nhận được tối đa 10 gói đồ ăn trưa thay thế.  Không có bữa ăn sáng thay thế.  
 

TRÁNH HẾT TIỀN TRONG TÀI KHOẢN VÀ THÔNG BÁO SẮP HẾT TIỀN/KHÔNG ĐỦ TIỀN ĂN  

Hiện có nhiều cách mà tất cả các trường có thể áp dụng để giúp học sinh và gia đình tránh trường 

hợp tài khoản tiền ăn hết tiền, trong đó bao gồm nói nhắc nhớ, thư thông báo sắp hết tiền ăn, và 

các cuộc gọi tự động.  
 

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ TIỀN ĂN  

• MyPaymentsPlus – Ban Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng có một hệ thống trực tuyến để 

các gia đình kiểm tra số tiền còn trong tài khoản tiền ăn của học sinh và nạp thêm tiền.   

• Mang theo tiền - Học sinh có thể mua một bữa ăn sẽ được hoàn lại tiền bằng cách trả tiền 

mặt hoặc ngân phiếu khi nhận đồ ăn.    

• Có mẫu Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí & Giảm Giá vào bất kỳ lúc nào trong năm để quý vị điền 

nếu muốn xin trợ cấp bữa ăn.  Quý vị có thể truy cập mẫu đơn này trên trang mạng của học 

khu hoặc có thể lấy tờ mẫu đơn ở mỗi trường và qua Văn Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm & Dinh 

Dưỡng tại 809 Quail Street, Building 1, Lakewood, CO 80215. 
 

TRUY THU TIỀN ĂN NỢ QUÁ HẠN  

Nợ Quá Hạn –  Theo định nghĩa của USDA, nợ quá hạn bao gồm các khoản tiền nợ bữa ăn chưa trả, 

được coi là có thể truy thu được, và trường đang cố gắng truy thu số tiền đó.   Nợ quá hạn, hay còn 

gọi là số dư nợ, tiếp tục hiện trên sổ sách kế toán (tài khoản thu) cho đến khi truy thu được.   
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