
Kính gửi quý phụ huynh và những người có vai trò như cha mẹ!   

Giải pháp trái cây ở trường học phát trái cây tươi cho các học sinh ở 
trường! Như quý vị chắc chắn đã biết, trái cây và củ quả là nguồn cung cấp 
tốt về sinh tố, chất xơ và các loại dinh dưỡng mà cơ thể cần đến. Trái cây 
và củ quả là quan trọng cho chúng ta ở mọi lứa tuổi, và đặc biệt đối với trẻ 
em tuổi học trò vẫn còn tăng trưởng và cần thiết lập các thói quen tốt về ăn 
uống.   

Điều rất tốt là bạn sắp xếp để cho con của bạn đem theo trái cây và củ quả 
trong ba lô mỗi ngày, nhưng đây lại là việc dễ quên trong cuộc sống bận 
rộn hàng ngày. Qua việc đặt mua lâu dài trái cây ở trường, con của bạn có 
thể nhận được trái cây và củ quả ở trường với giá rẻ phải chăng.   

Học sinh sẽ nhận được những gì? Những loại trái cây thông thường 
nhất là táo, chuối, kiwi, cam, quýt, đào và lê. Loại trái cây và củ quả thông 
thường nhất là cà rốt. Sự chọn lựa trái cây và củ quả có thể thay đổi phần 
nào tuỳ theo mùa, nhưng học sinh được nhiều chọn lựa về trái cây và củ 
quả có phẩm chất tốt.   

Đặt mua và trả tiền! Nhà nước trợ cấp chương trình trái cây ở trường học, 
điều này có nghĩa là giá rẻ phải chăng cho phụ huynh/ nhà trường. Bạn chỉ 
trả tiền cho những ngày con của bạn nhận trái cây, và bạn có thể trả tiền 
mỗi lần cho nửa năm hay cả năm.  Bạn có thể ghi tên và đặt mua trên 
mạng qua trang web skolefrukt.no   

Đặt mua trên địa chỉ www.skolefrukt.no hay gọi đến chúng tôi qua điện 
thoại số +47 648 50 900 vào các ngày thường.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


