
TRƯỜNG BỮA ĂN SÁNG & ĂN TRƯA 
 
LÀM THẾ NÀO CÁC BỮA ĂN HỌC SINH CÓ ĐƯỢC TÀI KHOẢN!  
Mỗi học sinh được gán một số ID cho học sinh và một bữa ăn tài khoản được tạo ra khi họ đăng ký với 
học khu Shoreline. 
 
Tài khoản là tương tự như một tài khoản checking, nơi mua hàng được khấu trừ từ các quỹ bạn áp dụng 
cho tài khoản.  Vào đầu năm học, chúng tôi tạo ra một thẻ mã vạch cho mỗi học sinh tiểu học để quét tại 
điểm mua hàng. Học sinh được dạy bởi giáo viên của họ để nhận lấy thẻ của họ ngay mỗi ngày trước khi 
ăn.  Học sinh trường trung/cao nhập ID của họ bằng cách sử dụng một pad mã pin. 
 
CÁC KHOẢN TRẢ TIỀN 

Quỹ có thể được áp dụng cho một tài khoản học sinh ăn theo nhiều cách: 

• * Ưa thích phương pháp * thẻ Debist hoặc thẻ credit trực tuyến tại 

https://wa-shoreline.intouchreceipting.com.  

• Tiền mặt hoặc check quán cafeteria thu ngân hoặc trường văn phòng. 

• Trường hợp khẩn cấp thẻ debit hoặc thẻ credit  trả phí qua điện thoại tại 206-393-4102. 

• Tất cả các mẫu trả phí được chấp nhận trong các văn phòng dịch vụ ăn uống nằm ở mặt sau của 
Hamlin Park tại 2003 NE 160th. 

Còn lại chi tiền cho năm học tiếp theo trong khi các học sinh ở Shoreline School District. 

HOẠT ĐỘNG TÀI KHOẢN 

"Thực phẩm Dịch vụ" trên trang Ttruy cập Gia đình của bạn là nguồn của bạn để xem mua hoạt động và 
xem trả phí đã được áp dụng. Ngoài ra, có những liên kết đến các trang web Thực phẩm Dịch vụ và trang 
web trực tuyến trả phí. 

Nếu bạn không có thông tin đăng nhập Truy cập Gia đình của bạn, liên hệ với văn phòng tại trường học 
của học sinh. 

THỰC PHẨM DỊCH VỤ TRANG WEB 

Trang web Thực phẩm Dịch vụ là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho thông tin. Một số điều bạn có thể 
tìm thấy trên các trang web là: 

• Menu và thông tin dinh dưỡng. 

• Các miễn phí/ giảm bữa ăn mẫu đơn đăng ký, hướng dẫn và câu hỏi thường gặp. 

• Thông tin về giá và trả phí. 

• Các liên kết đến các quy định của USDA. 

• Thông tin về tự động "Tiêu cực Cân bằng Thông báo" và làm thế nào để thiết lập "Thấp Cân bằng      
Thông báo". 

LIÊN HỆ THỰC PHẨM DỊCH VỤ  

Văn phòng  Thực phẩm Dịch vụ mở 7:30 am - 3:30 pm Ngày trường học, với thay đổi giờ trên ngày không 
học. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào tại 206-393-4209 hoặc 
nutrition.services@ssd412.org. 


