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CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN 
MONTGOMERY 

 

Mục Liên Quan: CND, CND-RA, JEA-RD, JPG, JPG-RA 
Văn Phòng Trách Nhiệm: Office of Engagement, Innovation, and Operations; 

Office of Teaching, Learning, and Schools - School Support and 
Improvement 

Các nguồn liên quan: Richard B. Russell National School Lunch Act (NSLA, 42 USC 
1751); McKinney-Vento Homeless Assistance Act of 1987, as 
amended, Title VII, Subtitle B; U.S. Department of Agriculture 
(USDA), Food and Nutrition Services (FNS), SP 23-2017, Unpaid 
Meal Charges:  Guidance and Q&A, March 23, 2017; USDA, FNS, 
SP 29-2017, Overcoming the Unpaid Meal Challenge:  Proven 
Strategies from Our Nation’s Schools, 2017 Edition, May 20, 2017;  
Annotated Code of Maryland, Education Article, Section 7-601-605 
and 7-701-704 as amended by the Maryland Cares for Kids Act 

 
 

Chương trình Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng Trường Học 
 

 
A. MỤC ĐÍCH 

 
Để nêu ra hướng dẫn về các phương cách mà các Trường Công Lập Quận Montgomery 
(MCPS) cộng tác trong nỗ lực đối phó với nạn đói của trẻ em tại Quận Montgomery để hỗ 
trợ khả năng học, phát triển và duy trì sức khỏe của các học sinh. 
 
Để thiết lập các nguyên tắc và chiến lược để hướng dẫn các nỗ lực khuyến khích và hỗ trợ 
tất cả học sinh đủ tiêu chuẩn đăng ký cho các Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARM) do liên 
bang tài trợ, trong khi xóa bỏ mọi kỳ thị liên kết với hay ngăn cản việc nhận diện công khai 
những học sinh đủ điều kiện cho FARMs. 
 
Để thiết lập kỳ vọng cung cấp các bữa ăn ở trường theo cách tiết kiệm và hiệu quả, bao 
gồm giảm thiểu việc tích lũy các khoản phí bữa ăn chưa thanh toán của tài khoản phòng ăn 
của học sinh và thu các khoản tiền chưa thanh toán một cách lịch sự nhưng hiệu quả từ phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh   

 
B. VẤN ĐỀ 

 
1. MCPS hợp tác với các đối tác cộng đồng để giải quyết nạn đói của trẻ em bằng cách 

cung cấp các lựa chọn thực phẩm và bữa ăn trong ngày học cũng như vào cuối tuần 
và trong mùa hè. 
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2. Điều hành các dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng MCPS phải phù hợp với các điều 
kiện của tiểu bang và liên bang theo Chương trình Bữa Ăn trưa và Chương trình 
Bữa Ăn sáng Trường học Quốc gia, được biết là National School Meals Program 
(NSMP) 
 

3. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh hoặc học sinh phải thanh toán cho các khoản 
phí trong tài khoản phòng ăn của học sinh, trừ khi các khoản phí đó được quỹ tiểu 
bang hoặc liên bang tài trợ tùy theo thu nhập hoặc các tiêu chuẩn khác.  Các quy 
định của liên bang yêu cầu rằng các tài khoản nhà ăn của học sinh tích lũy số tiền 
thiếu phải được phụ huynh/người giám hộ của học sinh cung cấp thêm kịp thời hoặc 
chi phí phải được khu học chánh thu nhận và/hoặc thanh toán bằng các quỹ khác. 

 

C. QUAN ĐIỂM 
 
1. Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery khẳng định các nguyên tắc được nêu trong 

JPG Chính sách của Hội đồng, Sức khỏe: Sức khỏe Thể chất và Dinh dưỡng, để bảo 
vệ sức khỏe, thể chất và khả năng học hỏi của trẻ em, đồng thời khẳng định thêm ý 
định của Hội đồng để giảm thiểu tác động của nạn đói thời thơ ấu đối với hạnh phúc 
và thành tích học tập của học sinh.   

 
2. MCPS, cùng với nhiều đối tác cộng đồng, làm việc để giải quyết nạn đói của trẻ 

em.  Những quan hệ đối tác này cho phép thiết lập các chương trình khác nhau 
trong các khu vực với thu nhập thấp của cộng đồng Quận Montgomery, nơi các bữa 
ăn chính và đồ ăn vặt được phục vụ cho trẻ em sau ngày học. Các Chương trình 
Bữa ăn vặt Sau Ngày học và Bữa tối Có Nguy cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho 
học sinh tham gia vào một sinh hoạt đã được thiết lập. Chương trình Ba lô Cuối 
tuần là một chương trình mà các đối tác cộng đồng quyên góp các thực phẩm không 
thể hư hỏng cho các trường học, sau đó được phân phát cho học sinh để bảo đảm 
nguồn dinh dưỡng vào cuối tuần.  

 
3. Việc học tập của trẻ em và nhu cầu về dinh dưỡng tốt không ngưng lại khi trường 

học cho phép học sinh nghỉ vào mùa hè. Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Mùa Hè 
(SFSP) cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng cho học sinh và trẻ em ở Quận Montgomery, 
nơi có nhu cầu nghiêm trọng.  SFSP là một nguồn tài nguyên quý giá cho các học 
sinh, những người có thể có nguy cơ bị đói và thiếu dinh dưỡng trong những tháng 
hè.  Tất cả các chương trình này đều cung cấp cho trẻ em cơ hội được nuôi dưỡng 
miễn phí.  

  
4. Chương trình Bữa ăn Phổ thông cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa miễn phí cho 

học sinh ở một số trường chọn lọc.  Ngoài ra, chương trình Maryland Meals for 
Achievement (MMFA- Bữa ăn cho Thành tích Maryland) cung cấp bữa ăn sáng 
trong lớp học miễn phí hàng ngày tại các trường chọn lọc, bất kể tình trạng đủ điều 
kiện FARM của học sinh.  

 
5. Ngoài các chương trình này, NSMPs còn giải quyết tình trạng đói của trẻ em bằng 

cách bảo đảm rằng tất cả học sinh đều có bữa ăn trong ngày học.  Vì có chi phí liên 
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quan đến việc điều hành các chương trình này, điều quan trọng là phải quản lý các 
chi phí theo cách hiệu quả mà không xác định rõ ràng những trẻ em không có khả 
năng trả cho bữa ăn, điều này có thể đưa đến “xấu hổ vì bữa ăn”.   

 
6. MCPS cố gắng cung cấp, khi thích hợp, nhiều lựa chọn thực phẩm hấp dẫn, phù 

hợp với các giới hạn chế độ ăn uống của học sinh, và phản ánh sự đa dạng văn hóa 
của cộng đồng MCPS. 

 
7. Phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm về số tài khoản nhà ăn của trường học 

mà học sinh phải gánh chịu.  Trả tiền phải được thanh toán, bằng tiền mặt hoặc trả 
trước vào tài khoản nhà ăn của học sinh, tại điểm bán hàng vào lúc mua hoặc qua 
hệ thống trả tiền trước qua trang mạng bất kỳ lúc nào.  

 

8. Tất cả học sinh sẽ được đối xử công bằng và bảo mật về tài khoản nhà ăn trường. 
 

a) Để có mức độ tốt nhất có thể, mọi thông tin liên lạc về việc thu số tiền chưa 
trả của tài khoản nhà ăn trường sẽ được thông báo với phụ huynh/người 
giám hộ. 

b) Trong phạm vi lớn nhất có thể, học sinh sẽ không phải chịu trách nhiệm cho 
các khoản phí tài khoản nhà ăn trường học mà chưa được thanh toán. 

c) Không học sinh nào sẽ bị kỷ luật, hoặc bị hạn chế tham gia các hoạt động 
hoặc sự kiện của trường, vì các khoản phí tài khoản nhà ăn chưa được thanh 
toán.   

 

9. MCPS phải thu số tiền chưa trả của tài khoản nhà ăn trường để các dịch vụ thực 
phẩm và dinh dưỡng MCPS duy trì sự toàn vẹn và khả năng thanh toán tài chính.  
 
a) Đối với những học sinh tích lũy tiền ăn trước khi đủ điều kiện tham gia 

FARM, sẽ không phải trả.   
 
b) Đối với những học sinh không đủ tiêu chuẩn tham gia FARMS, giám đốc 

của các trường học có thể thiết lập một mức tài khoản nhà ăn trường chưa 
thanh toán. Ban giám đốc trường sẽ liên lạc với phụ huynh/giám hộ của 
những học sinh mà vượt quá mức này, sử dụng nhiều phương thức liên lạc.  

 
c) Học sinh không được tính cho các món gọi theo món vào tài khoản bữa ăn 

nếu em không có tiền trong tài khoản nhà ăn của trường. 
 

10. Giám đốc của các trường học có thể tìm cách xác định các lựa chọn tài trợ cho các 
khoản phí tài khoản nhà ăn của trường học chưa thanh toán, phối hợp với các đối 
tác cộng đồng và những người khác muốn đóng góp cho các khoản phí tài khoản 
nhà ăn trường học chưa thanh toán của học sinh.  
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D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 
 
1. MCPS sẽ liên tục tìm các cơ hội để giải quyết nạn đói thời thơ ấu bằng cách hợp 

tác với các đối tác cộng đồng để cung cấp bữa ăn và các lựa chọn thực phẩm khác 
trong và ngoài ngày giảng dạy.   
 

2. MCPS sẽ cung cấp các bữa ăn cho học sinh tuân theo NSMP một cách hiệu quả về 
chi phí mà giảm thiểu việc tích lũy các khoản phí tài khoản nhà ăn trường chưa 
thanh toán. 

 
E. CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN  

 
1. MCPS sẽ phát triển các chiến lược để thúc đẩy khả năng tiếp cận các bữa ăn một 

cách nhất quán cho học sinh mà không phải tích lũy các khoản phí tài khoản nhà ăn 
trường học chưa thanh toán bằng cách - 
 
a) khuyến khích thanh toán trước tài khoản nhà ăn của học sinh và sử dụng hệ 

thống thanh toán trước mà cho phép phụ huynh/người giám hộ theo dõi và 
duy trì một tài khoản tốt và bổ sung quỹ khi cần thiết;  
 

b) phát triển các chiến lược tiếp cận hiệu quả, chủ động và truyền thông trên 
phương diện rộng lớn để khuyến khích tất cả học sinh đủ tiêu chuẩn tham 
gia FARM do liên bang tài trợ đăng ký; và  
 

c) cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ với thông báo về số tài khoản nhà 
ăn của học sinh khi tài khoản trở nên ít. 

 

2. MCPS sẽ liên lạc với phụ huynh/người giám hộ một cách lịch sự, riêng tư và trực 
tiếp để thảo luận về số tiền thiếu và xác định phương pháp trả nợ. 
 

3. Giám đốc các trường học sẽ phát triển các phương thức để thực hiện chính sách 
này. 
 

4. Các thủ tục tính chi phí bữa ăn phải được cung cấp bằng văn bản cho tất cả các gia 
đình có học sinh ghi danh vào MCPS vào đầu mỗi năm học và cho các gia đình có 
học sinh chuyển sang MCPS trong năm học.  

 
F. KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO 

 
Chính sách này sẽ được kiểm lại theo căn bản liên tục, theo quy trình duyệt xét chính sách 
của Hội Đồng. 
 

 
Lịch Sử Chính Sách: Chính sách Mới, do Resolution No. 224-22 chấp thuận Ngày 10 Tháng 5, 2022. 
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