Kính gửi Cha mẹ/ đại diện phụ huynh
Với chương trình Trái cây tại trường, học sinh có thể nhận được trái cây tươi tại trường
Như bạn đã biết, trái cây và rau quả là nguồn cung cấp dồi dào các loại sinh tố, chất xơ và các
chất khác mà chúng ta cần đến. Nó quan trọng cho con người ở mọi lứa tuổi, nhưng có lẽ
quan trọng hơn cả đối với các em học sinh là những người đang ở vào thời kỳ tăng trưởng để
tạo nên các thói quen tốt về ăn uống trong suốt cuộc đời.
Chương trình Trái cây tại trường là một cách đặt mua dài hạn ở trường nhằm giúp bạn là bậc
cha mẹ mà bạn gần như không cần bận tâm thêm một việc nữa trong cuộc sống hàng ngày
vốn đã bận rộn. Chỉ cần trả kr 15,- học sinh con em của bạn sẽ nhận được trái cây và rau quả
tươi mỗi ngày.
Hãy đọc thêm và đặt mua trên trang skolefrukt.no hay gọi điện số 815 20 123 mỗi ngày từ
08:00 đến 17:00

!

Học sinh sẽ nhận được gì?
Những trái cây thông thường nhất là táo, chuối, kiwi, cam, quít, đào và lê. Rau quả có thể là
các củ cà rốt giòn nhỏ để trong túi hay các củ cà rốt bình thường được rửa sạch, có thể ăn liền.
Sự chọn lựa này có thể thay đổi phần nào tùy theo vùng cư ngụ và mùa, nhưng mọi học sinh
đều có được sự thay đổi các loại trái cây rau quả với phẩm chất cao.
Chương trình Trái cây tại trường hợp tác với các cơ sở phân phối hàng trên toàn quốc để
chúng tôi có thể cung ứng các mặt hàng tốt. Ngoài ra các trường học còn có các tủ làm cho
mát lạnh là nơi cất trái cây an toàn và bảo đảm trái cây giữ được phẩm chất. Chúng ta biết trái
cây ăn ngon nhất khi được cất giữ và bảo quản đúng, và chương trình Trái cây tại trường làm
được việc này.
Hãy đọc thêm ở phần học sinh sẽ nhận được những gì trên trang skolefrukt.no.
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Đặt mua và trả tiền
Hiện nay nhà nước tài trợ 1 krone cho chương trình Trái cây tại trường. Vì thế chỉ tốn kr 3 cho
mỗi ngày học sinh nhận được trái cây. Bạn chỉ trả tiền cho những ngày con bạn nhận trái cây,
và mỗi lần bạn trả nửa năm hay một năm. Đặt mua và ghi danh qua mạng trên trang
skolefrukt.no. Qua mạng, bạn có thể ghi danh tánh của mình và sẽ có được tên người sử dụng
và mật mã để bạn có thể dùng vào những lần đặt mua trong tương lai.
Giá tiền này được tính theo số ngày học trong một học kỳ, và có thể thay đổi phần nào từ học
kỳ này sang học kỳ khác. Vào học kỳ mùa xuân, giá của 100 ngày nhận trái cây sẽ là kr 300,Việc phân phát trái cây sẽ được thực hiện cách sớm nhất ngay sau khi ghi danh.

Có thể trả tiền đặt mua Trái cây tại trường bằng thẻ Visa, Mastercard hay chuyển khoản ngân
hàng. Khi chuyển khoản ngân hàng, các thông tin về việc trả tiền có thể được gửi đến bằng
điện thư, tin nhắn hoặc phiếu trả tiền.
Hãy đặt ngay hôm nay trên trang skolefrukt.no hay gọi điện số 815 20 123 mỗi ngày từ 08:00
đến 17:00.
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