
ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA DỊCH VỤ 
NON-SERVICE CONFIRMATION FORM 

Kính gửi / To:

Văn phòng Dịch vụ trường học Trường Quốc tế Nam Mỹ.
The School Services Office of US Vietnam Talent International School.

Tôi tên là:
Parent’s full name

Thời gian không tham gia dịch vụ:
Non-service registration period

Lí do:
Reason

Là phụ huynh của học sinh:
Student’s full name

Lớp:
Class

Tôi làm đơn này xác nhận con tôi không tham gia dịch vụ suất ăn trường học, bao gồm:
I would like to confirm that my child will not be using the catering service, including

Suất ăn cả ngày
Full meal services

Suất ăn sáng
Breakfast

Tôi cam kết đã nhận được tư vấn cụ thể về dinh dưỡng học đường từ Văn phòng Dịch vụ trường học và 
đồng ý chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh khi học sinh sử dụng nguồn thực phẩm bên ngoài UTS. 
I confirm that I have received thorough advice about school nutrition from the School Services office and 
agree to be responsible for any issues caused by using food sources not from UTS. 

Tôi cam kết Học sinh sẽ không chia sẻ suất ăn cùng các bạn khác nhằm đảm bảo về an toàn thực phẩm 
và bảo vệ sức khỏe của học sinh. 
I confirm that my child will not share his / her food with other students in order to ensure food safety and 
protect the health of other students.

Văn Phòng Dịch Vụ
School Services Office

Tp.HCM, _____/_____/______

Van Lang Education Complex
69/68 Dang Thuy Tram Str., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCMC
80/68 Duong Quang Ham Str., Ward 5, Go Vap Dist., HCMC

T: (028) 710 78887
W: https://utschool.edu.vn
E: info@utschool.edu.vn

Phụ huynh
Parent
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