
 
 

 

 

WVCS 
Chợ, siêu thị 

 
Quy tắc khi đến chợ, siêu thị: 

1. Không sử dụng bất kỳ vật dụng nào để giữ chỗ. Bạn bè 
và gia đình không thể giữ hộ chỗ cho bạn, bạn sẽ bị 
mất chỗ nếu để họ làm vậy. Khi gọi đến số của bạn 
và bạn không có mặt, bạn sẽ được cấp một số mới 
và phải chờ gọi lại. 

2. Khách hàng có nhà có thể đến chợ, siêu thị một lần mỗi 
tuần để nhận đồ, đến vào chiều thứ Sáu để nhận mỗi 
sản vật tươi. 

3. Khách hàng HTH có thể đến chợ, siêu thị ba lần một 
tuần để nhận đồ (đến vào chiều thứ Sáu để nhận sản 
vật tươi) 

4. Vui lòng làm theo tất cả hướng dẫn liên quan tới 
sức khỏe, nếu có. Nếu liên tục phớt lờ hướng 
dẫn này, bạn có thể phải nhận đồ đóng gói sẵn 
hoặc bị mất đặc quyền chọn mua ở kho hàng. 

5. Bạn sẽ được phép mua ở kho hàng trong 10 phút. Mỗi 
hộ chỉ được có một người mua ở kho hàng tại một 
thời điểm. Không được cho trẻ vào kho hàng và 
không được để trẻ ở hành lang mà không có người 
trông. Bạn có thể yêu cầu đóng đồ sẵn nếu cần trông 
con của mình. Vui lòng yêu cầu bộ phận tiếp tân để 
xem danh sách các món hàng sẵn có. 

6. Mỗi món hàng có kèm theo số lượng để cho biết số 
lượng mà bạn có thể mang về theo số thành viên trong 
gia đình. Vui lòng không mang nhiều hơn số lượng 
được chỉ định. Vui lòng xếp tất cả các món hàng trực 
tiếp vào giỏ hàng của bạn. Sau khi rời khỏi kho hàng, 
bạn có thể xếp món hàng của mình vào túi. 

7. Chỉ áp dụng với khách hàng đóng hàng sẵn: bạn có thể 
ngay lập tức trả lại bất kỳ món hàng nào mà bạn không 
muốn từ túi đã chuẩn bị. Sẽ không có đồ thay thế. 

8. Tất cả món hàng trong kho đều do các cửa hàng tại 
địa phương quyên góp. Không được cố trả lại/đổi 
bất cứ món hàng nào với cửa hàng. Bạn sẽ bị chấm 
dứt tham gia chương trình. 

9. Bạn có trách nhiệm đem trả lại giỏ hàng cho kho hàng 
 
Nếu không tuân theo quy tắc của kho hàng, bạn sẽ 
phải nhận đồ đóng gói sẵn hoặc bị chấm dứt đặc 
quyền mua ở kho hàng. 
 
Hãy báo cho nhân viên quản lý hồ sơ của bạn biết nếu bạn 
cần các điều kiện hỗ trợ đặc biệt ở kho hàng, chúng tôi sẽ 
làm mọi việc có thể để đáp ứng nhu cầu của bạn. 
 
 
 

Tôi đỗ xe ở đâu? 
Khách tới kho hàng có thể đỗ xe: 

- Ở 6 chỗ dành cho khách tại bãi đỗ xe của chúng 

tôi 

- Trên đường, dọc theo Vista Dr. và Randy Lane. 
 

LƯU Ý: Không được đỗ xe ở khu đỗ xe dành cho cư dân Vista Village 
hay bãi đỗ WVCS hoặc phái bên kia đường ở bãi đỗ xe Apple và 
Montessori. 

- Nếu đỗ xe ở những khu vực này, xe của bạn có thể bị kéo đi và 
chủ xe phải chịu chi phí. 

- Không được đợi ở bãi đỗ xe dành cho cư dân. Vui lòng tránh khỏi 

lối xe vào và ra để đảm bảo an toàn. 

- 

Cách thức hoạt động? 

1. Đăng nhập vào bảng tạm phía cửa trước và nhận một số thứ tự. 

2. Khi được gọi đến số, bạn sẽ được giao cho một xe đẩy mua hàng và 
túi đựng đồ. Vui lòng mang theo túi của mình nếu có. 

3. Bắt đầu mua tại khu đồ khô và theo đúng lối đi. Hãy đảm bảo là 
bạn chọn mọi món đồ của mình bởi bạn không thể quay ngược trở 
lại. 

4. Sau khi sắm đồ xong, hãy chờ trong khi tình nguyện viên cân xe đẩy 
của bạn rồi bạn sẽ được mang xe đẩy ra bên ngoài để dỡ đồ. Tình 
nguyện viên có thể đi cùng với bạn tới xe và họ sẽ trả lại xe đẩy hộ 
bạn. 

 
Lưu ý: Tình trạng sẵn có và lựa chọn sản phẩm ở kho hàng được dựa 

trên việc quyên góp và chúng tôi không thể đảm bảo được. 

Tôi có thể đăng nhập khi nào? 
 

 SA CH 

Thứ Hai 9:30 - 11:15 2:00-4:15 

Thứ Ba 9:30 - 11:15 2:00-4:15 

Thứ Tư 9:30 - 11:15 2:00-4:15 

Thứ Năm 9:30 - 11:15 
2:00-4:15 

4:45 – 7:15 

Thứ Sáu 9:30 - 11:15 2:00-4:15 
Chỉ sản phẩm tươi!* 

 

Thông tin và ngày hết hạn của thực phẩm 

“Sử 
dụng 
trước 
ngày” 

- Không an toàn sau ngày này: thực phẩm 
cho bé và thực phẩm chức năng bổ 
sung 

- An toàn trong 1-2 tuần sau ngày này: thịt 
hun khói và thịt hộp 

“Bán trước 
ngày” hoặc 
“Dùng 
trước 
ngày” 

- An toàn trong 7 ngày kể từ ngày này: sữa 

và bánh mỳ 

- An toàn trong 2 tuần kể từ ngày này: sữa 

chua 

- An toàn trong 3-5 tháng kể từ ngày này: 

pho mát 

- An toàn trong 5 tuần kể từ ngày này: trứng 

“Tốt nhất là 
nên dùng 
trước ngày” 

- An toàn trong 12 tháng kể từ ngày này: thực 

phẩm có tính axit đựng trong hộp (ví dụ: 

khoai tây đóng hộp, trái cây đóng hộp) 

- An toàn trong 2 năm kể từ ngày này: gạo 

- An toàn trong 2-3 năm kể từ ngày này: thực 
phẩm có tính axit đựng trong hộp (ví dụ: 
súp óng hộp và đậu đóng hộp) 

- An toàn trong 4-5 năm kể từ ngày này: mỳ 
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