
 
 
 
 
 
 
 
 

Important Notice Regarding End of the Year Charging Procedure  
and Negative Lunch Account Balances  

 
The Evergreen Child Nutrition Services Department takes pride in serving nutritious meals daily to our 
students. We are firm believers that hungry students can’t learn. Under no circumstances do we want a 
child to go without lunch. 
 
We understand that parents are busy and may occasionally forget to pack a lunch or send in money, 
however the number of students with a negative balance has grown significantly over the past couple 
of years. As you know, it is the parent/guardian’s responsibility to provide students with lunch or a 
means to pay for meals. 
 
Beginning May 29, 2017 there will be no extension of credit for Breakfast or Lunch through the last 
day of school. Your child will need to bring cash, check or use the credit balance on their lunch account. 
This will hopefully cut down on the amount of money owed at the end of the school year. 
 
Also, if your student has an outstanding balance please send in your payment before Friday, May 26, 
2017 to ensure that proper credit is applied to your student’s account. 
 
When you receive your parent handbook at the beginning of the year, be sure to sign up or update your 
email address in Parent Portal.  You can then receive notifications of your child’s balance twice a week.  
Please also visit www.MySchoolBucks.com; our online payment system which can be used for tracking 
meal transactions, student balance email notifications, and/or for adding funds to the lunch account. 
   
If you have any questions please contact  the Child Nutrition Services Department at: (408)223-4500. 
 
Thank you, 
Lida E. Gaines. Supervisor-Child Nutrition 
 
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its 
agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating 
based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity 
conducted or funded by USDA.  
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, 
American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits.  Individuals who are deaf, 
hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.  Additionally, 
program information may be made available in languages other than English. 
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form 
<http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf>, (AD-3027) found online 
at: <http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html>, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in 
the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your 
completed form or letter to USDA by:  
(1)       mail: U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  

(2)       fax: (202) 690-7442; or  
(3)       email: program.intake@usda.gov <mailto:program.intake@usda.gov>. 
 
                                                                               This institution is an equal opportunity provider 

http://www.myschoolbucks.com/


Aviso importante sobre final del procedimiento de carga Año Negativo y almuerzo 
saldos de cuentas 
  
El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil de hoja perenne se enorgullece 
de servir comidas nutritivas todos los días para nuestros estudiantes. Creemos 
firmemente que los estudiantes con hambre no pueden aprender. En ningún caso 
queremos un niño vaya sin almuerzo. 
  
Entendemos que los padres están ocupados y, ocasionalmente, pueden olvidarse de 
llevar el almuerzo o enviar dinero, sin embargo, el número de estudiantes con un 
saldo negativo ha crecido significativamente en los últimos dos años. Como usted 
sabe, es la responsabilidad del padre / tutor para proporcionar a los estudiantes 
con el almuerzo o un medio para pagar las comidas. 
A partir del 29 de mayo tendrá lugar sin que se extiende de crédito para el 
desayuno o almuerzo a través del último día de clases. Su hijo tendrá que llevar 
dinero en efectivo, cheque o utilizar el saldo de crédito en su cuenta de 
almuerzo. Se espera que esto reducirá la cantidad de dinero que se adeuda al 
final del año escolar. 
  
Además, si su estudiante tiene un saldo pendiente por favor envíe su pago antes 
del viernes, 26 de mayo al asegurar que el crédito apropiado se aplica a sus 
estudiantes representan. 
  
Cuando reciba su manual de los padres al comienzo del año, asegúrese de 
inscribirse en el Portal de Padres con su dirección de correo electrónico. A 
continuación, puede recibir notificaciones de equilibrio de su hijo dos veces a 
la semana. También está disponible el sistema de pago en línea Myschoolbucks.com 
para el seguimiento de los saldos de almuerzo y / o para añadir fondos a la 
cuenta del almuerzo. 
  
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Departamento de 
Servicios de Nutrición Infantil al: 408-223-4500. 
  
Gracias, 
Lida E. Gaines. Supervisor-Nutrición Infantil 



Thông Báo Quan Trọng Đến Thủ Tục Cuối Năm về Thiêú Hụt Tài Khoản Ăn Trủa. 
  
Sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng Evergreen trẻ em tự hào trong việc phục vụ bữa ăn dinh 
dưỡng hàng ngày cho các em học sinh củả chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vững chắc 
rằng các em học sinh bị đói không thể học. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng 
tôi không muốn một đúa trẻ đi học mà không ăn trủa. 
  
Chúng tôi hiểu rằng cha mẹ đang bận rộn và đôi khi có thể quên gói một bữa ăn 
trưa hoặc gửi tiền, tuy nhiên số lượng học sinh với một sự cân bằng tiêu cực đã 
phát triển đáng kể trong vài năm qua. Như bạn đã biết, đó là trách nhiệm của phụ 
huynh / người giám hộ để cung cấp cho con em hoc sinh với bữa ăn trưa hoặc một 
phương tiện để trả tiền cho bữa ăn. 
Bắt đầu từ ngày 29 tháng năm sẽ không có mở rộng tín dụng cho bữa sáng hoặc bữa 
trưa đến ngày cuối cùng của trường. Con bạn sẽ cần phải mang theo tiền mặt, ký 
chi phiếu hoặc sử đụng số dư trên tài khoản của họ ăn trưa. Điều này hy vọng sẽ 
cắt giảm số tiền nợ vào cuối năm học. 
  
Ngoài ra, nếu con em của bạn đang có số tiền nỏ trong tài khoản ăn trủa, xin vui 
lòng gửi tiền thanh toán nỏ trước Thứ 6, ngày 26 Tháng 5 để đảm bảo rằng tín 
dụng nỏ trong tài khoản ăn trủa của con em ban sẽ đủợc xóa hét. 
  
Khi bạn nhận được cuốn sổ tay phụ huynh vào đầu năm nay, hãy chắc chắn để đăng 
ký với Portal cho phụ huynh với địa chỉ email của bạn. Sau đó bạn có thể nhận 
được thông báo số tiền có trong tài khoản của con em ban hai lần một tuần. Cũng 
có sẵn là các hệ thống thanh toán trực tuyến Myschoolbucks.com để theo dõi số 
tiền còn lại trong tài khoản ăn trủa và / hoặc cho thêm tiền vào tài khoản ăn 
trủa. 
  
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em 
tại: 408-223-4500. 
  
Cảm ơn bạn, 
Lida E. Gaines. Giám Đốc – Cỏ Quan Dinh dưỡng 
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