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YÊU CẦU CỦA PHỤ HUYNH VỀ SỰ THAY THẾ SỮA DÀNH CHO TRẺ EM Ở ĐỘ
TUỔI ĐẾN TRƯỜNG

1. Tên Văn phòng Thực phẩm nhà Trường

2. Tên Trường

3. Số Điện thoại Trường

4. Tên Học sinh

5. Tuổi hoặc Ngày sinh

6. Tên Phụ huynh/ Người giám hộ Hợp pháp

7. Số điện thoại

(
)
8. Học sinh được nêu phía trên không có một khuyết tật nào, nhưng đang yêu cầu một sự thay thế sữa do

có yêu cầu về y tế hoặc nhu cầu có chế độ ăn uống đặc biệt khác. Mẫu đơn này không dành cho những
học sinh muốn dùng sữa đậu nành thay thế do sở thích về khẩu vị. Văn phòng Thực phẩm nhà Trường
có toàn quyền về việc lựa chọn một nhãn hiệu sữa thay thế cụ thể miễn là những sản phẩm được chấp
nhận phải đạt được những yêu cầu về dinh dưỡng cụ thể. Nước trái cây không thể được dùng để thay
thế cho sữa dành cho những học sinh có các nhu cầu về y tế hoặc chế độ ăn uống đặc biệt mà không
lên đến mức độ khuyết tật.

Văn bản xác nhận này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp hủy bỏ
văn hoặc cho đến khi nhà trường không còn thực hiện việc thay thế sữa nữa. Các Học khu và cơ quan
tham gia chương trình dinh dưỡng của tiểu bang được khuyến khích, nhưng không bắt buộc, đáp ứng
những yêu cầu hợp lý. Phụ huynh hoặc người giáp hộ hợp pháp của học sinh phải ký xác nhận vào
mẫu đơn này.
9. Nhu cầu Y tế hoặc chế độ ăn uống đặc biệt cần sự thay thế sữa:

10. Chữ ký Phụ huynh/ Giám hộ Hợp pháp

11. Tên viết hoa của Phụ huynh/ Người
giám hộ

12. Ngày

Vui lòng chú ý: Khi cần thiết, thông tin trong mẫu đơn này có thể được cập nhật để phản ánh nhu cầu y tế và/
hoặc dinh dưỡng hiện tại của học sinh.

Theo luật pháp dân quyền Liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các cơ quan, văn
phòng và nhân viên của họ, và các tổ chức tham gia hoặc điều hành các chương trình USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu sắc,
nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, hoặc trả thù hoặc trả thù cho hoạt động dân quyền trước đó trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt
động nào do USDA thực hiện hoặc tài trợ.
Những người khuyết tật cần phương tiện truyền thông thay thế cho thông tin chương trình (ví dụ: Chữ nổi, chữ in lớn, âm thanh, Ngôn ngữ ký hiệu
của Mỹ, v.v.), nên liên hệ với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp. Những người bị điếc, lãng tai hoặc khiếm thính có
thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng
các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Để nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử, hãy điền vào Mẫu Khiếu nại Phân biệt Chương trình USDA, (AD-3027) được tìm thấy trực tuyến tại:
http://www.ascr.usda.gov/complaint filing_cust.html và tại bất kỳ văn phòng USDA nào hoặc viết thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả các
thông tin được yêu cầu trong mẫu. Để yêu cầu một bản sao của mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Gửi mẫu hoặc thư hoàn thành của bạn
tới USDA qua thư: Văn phòng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ của Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền, 1400 Đại lộ Độc lập, SW Washington, D.C. 20250-9410;
fax: (202) 690-7442; hoặc email: chương trình.intake@usda.gov . Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.

