Dear Families,
During the ups and downs of the past couple of school years, one thing is certain: teachers and
students need more help than ever before. Box Tops for Education is a fast and easy way for you to
support our school.
The Box Tops program has been around for over 25 years, and it really can make a difference. In
fact, Box Tops for Education has helped give almost one billion dollars to schools since 1996. In
2019, the program evolved to become digital, giving participants the ability to earn for any school
across the country with just the touch of a button.
And now, Box Tops is building on its longstanding commitment to education by giving participants
an easy way to help schools in need. The Box Tops app recently added functionality that allows you
to search for schools that could use a little extra help, so you can help give students in low-income
schools the opportunity to succeed.
HERE’S HOW IT WORKS: Buy participating products and use the Box Tops mobile app to scan
your store receipt. The app identifies eligible products and automatically adds Box Tops to your
designated school's earnings online. Even if you’re shopping online or doing grocery pickup, you can
still submit your digital or email receipt and earn Box Tops. Twice a year, our school gets a check!
Learn more about how to submit digital receipts at
BTFE.COM/EMAILGROCERYRECEIPTS
See a list of participating products at
BTFE.COM/PRODUCTS
Your earnings may seem small, but they really do add up. The more people that participate, the
bigger the impact we can make. So let's give our teachers the support they need and give more kids
the opportunity to dream. Little by little, we can help make a big difference.

DON’T HAVE THE APP YET?
DOWNLOAD IT TODAY!

LEARN MORE ABOUT
BOX TOPS AT BTFE.COM

Estimadas familias:
¡Están por llegar grandes cambios al Programa Box Tops for Education y ustedes son los primeros en
enterarse!
Durante el verano, comenzarán a ver que algunas marcas participantes cambian sus empaques del
tradicional recorte de Box Tops a la nueva etiqueta de Box Tops.
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De ahora en adelante, en vez de recortar de los empaques y revisar las fechas de vencimiento, todos
los Box Tops se obtendrán digitalmente al escanear su recibo. El equipo de Box Tops for Education
está trabajando arduamente para desarrollar una NUEVA y mejorada aplicación móvil de Box Tops,
fácil de usar que estará lista este verano.
La nueva aplicación incluirá tecnología de punta que le permite escanear su recibo de la tienda,
buscar productos participantes y agregar instantáneamente Box Tops a los ingresos de nuestra
escuela en línea.
CUANDO SE LANCE LA NUEVA APLICACIÓN,
ASEGÚRESE DE DESCARGARLA O ACTUALIZAR
SU APLICACIÓN EXISTENTE:

Como mencionamos arriba, algunas marcas ya comenzaron a actualizar sus empaques por anticipado.
Hasta que se lance la nueva aplicación, si ve la nueva etiqueta de Box Tops en los empaques, puede usar
la aplicación actual Box Tops Bonus App para ganar Box Tops por ese producto. Simplemente descargue la aplicación, elija la oferta del bono del producto que adquirió y escanee su recibo para ganar.
Si aún tiene recortes tradicionales de Box Tops en casa, asegúrese de enviarlos a la escuela. Todavía
recibiremos efectivo por todos los recortes de Box Tops hasta que venzan. Lo que es mejor aún, una
vez que se lance la nueva aplicación, puede hacer una “doble carga” durante la transición de los
empaques al recortar los Box Tops tradicionales Y escanear el recibo de la tienda que contiene los
productos participantes.
¡Gracias por ayudar a nuestra escuela a conseguir lo que necesita!
CONOZCA MÁS SOBRE ESTOS CAMBIOS EN

BTFE.COM/SNEAKPEEK

،ةزيزعلا رسألا
!كلذب ملعي نم لوأ متنأو  Box Tops for Education،جمانرب ىلع اهؤارجإ متيس ةريبك تارييغت كانه
 Boxةصاصق نم اهفيلغتل ةكراشملا ةيراجتلا تامالعلا ضعب رييغت ةظحالم يف أدبتس ،ةيفيصلا ةرتفلا رادم ىلع
.ديدجلا  Box Topsقصلم ىلإ ةيداعلا Tops

...اذه دهاش

كلاصيإ حسما
اًيئوض
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...اذه دهاش

ءزجلا اذه صُق

لباقم ىلع لوصحلا متيس ،ةيحالصلا ءاهتنا خيراوت نم ققحتلاو تاوبعلا نم صاصتقالا نم ًالدب ،اًدعاصف نآلا نم
يف اًدهاج  Box Tops for Educationجمانرب قيرف لمعياًيئوض كلاصيإ حسم لالخ نم اًيمقر  Box Topsتاصاصق عيمج
اذه مادختسالل اًزهاج نوكي مادختسالا ةلوهسب مستي لاوجلا فتاهلل  Box Topsـل نّسحمو ديدج قيبطت ءاشنإ ليبس
.فيصلا
نع ًالضف اًيئوض كب صاخلا رجتملا لاصيإ حسم ىلع كدعاست يتلا تاينقتلا ثدحأب ديدجلا قيبطتلا زيمتي فوس
.تنرتنإلا ربع ةسردملا تابستكم ىلإ اًروف  Box Topsتاصاصق لباقم ةفاضإو ةكراشملا تاجتنملا ىلع روثعلا

نم دكأت ،ديدجلا قيبطتلا حرطُي امدنع
:يلاحلا كقيبطت ثيدحت وأ هليزنت
اذإ ،ديدجلا قيبطتلا حرط ىتح .اًقبسم اهفيلغت ثيدحت لعفلاب ةيراجتلا تامالعلا ضعب تأدب ،هالعأ انركذ امكو
لباقم ىلع لوصحلل يلاحلا  Box Tops Bonusقيبطت مادختسا كنكمي ،تاوبعلا ىلع ديدجلا  Box Topsقصلم تيأر
مقو هتيرتشا يذلا جتنملل يفاضإلا ضرعلا ددحو ةطاسبب قيبطتلا ليزنتب مق .جتنملا اذهل  Box Topsتاصاصق
.لباقملا ىلع لوصحلل اًيئوض لاصيإلا حسمب
ليصحت لصاون فوس .ةسردملا ىلإ اهلاسرإ نم دكأتف ،لزنملا يف ةيفاضإ  Box Topsتاصاصق كيدل لازي ال ناك اذإ
،ديدجلا قيبطتلا حرط درجمب ،كلذ نم لضفألاو .اهتيحالص ءاهتنا ىتح  Box Topsتاصاصق عيمجل يدقنلا لباقملا
 Box Topsةصاصق صاصتقا لالخ نم كلذو فيلغتلل ةيلاقتنالا ةرتفلا ءانثأ يف "نيتقيرطلا مادختسا" كنكمي
.اًيئوض ةكراشملا تاجتنملا ىلع يوتحملا رجتملا لاصيإ حسمو ةيداعلا
!هيلإ جاتحت ام قيقحت ىلع انتسردم ةدعاسم ىلع كركشن

ينورتكلإلا عقوملا ناونع ربع تارييغتلا هذه نأشب ديزملا ىلع فرعت
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Kính gửi các Gia đình,
Hiện sắp có những thay đổi lớn với Chương trình Box Tops for Education Program và quý vị sẽ là
những người đầu tiên được biết!
Vào mùa hè, quý vị sẽ bắt đầu thấy một số thương hiệu tham gia chương trình thay đổi bao bì của
họ từ cắt Box Tops truyền thống sang nhãn Box Tops mới.
XEM NHÉ...

HÃY CẮT RA
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XEM NHÉ...

QUÉT HÓA ĐƠN
CỦA QUÝ VỊ

Trong tương lai, thay vì cắt từ các bao bì và kiểm tra ngày hết hạn, quý vị sẽ kiếm được phần thưởng
từ tất cả các Box Tops qua phương thức kỹ thuật số khi quét biên lai. Nhóm Box Tops for Education
đang nỗ lực phát triển một ứng dụng di động Box Tops MỚI và được cải tiến, thân thiện với người
dùng mà sẽ ra mắt vào mùa hè này.
Ứng dụng mới sẽ có công nghệ tiên tiến cho phép quý vị quét biên lai tại cửa hàng, tìm sản phẩm
tham gia chương trình và ngay lập tức thêm Box Tops vào thu nhập trực tuyến của trường chúng tôi.
KHI ỨNG DUNG MỚI RA MẮT, HÃY ĐẢM
BẢO QUÝ VỊ TẢI XUỐNG HOẶC CẬP NHẬT ỨNG
DỤNG HIỆN TẠI:

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, một số thương hiệu đã bắt đầu cập nhật bao bì trước. Cho đến khi
ứng dụng mới ra mắt, nếu quý vị thấy nhãn Box Tops mới trên bao bì, quý vị có thể sử dụng Ứng dụng
Điểm thưởng Box Tops hiện tại để kiếm Box Tops cho sản phẩm đó. Chỉ cần tải xuống ứng dụng,
chọn ưu đãi điểm thưởng cho sản phẩm quý vị đã mua và quét biên lai để kiếm điểm thưởng.
Nếu quý vị vẫn giữ Box Tops cắt truyền thống ở nhà, hãy nhớ gửi đến trường. Chúng tôi vẫn sẽ nhận
được tiền mặt cho tất cả các Box Tops đã cắt ra cho đến khi chúng hết hạn. Tuyệt hơn nữa, sau khi
ứng dụng mới ra mắt, quý vị có thể "nhân đôi điểm thưởng" trong giai đoạn chuyển đổi bao bì bằng
cách cắt Box Tops truyền thống VÀ quét biên lai có chứa các sản phẩm tham gia chương trình tại cửa
hàng.
Cảm ơn quý vị đã giúp trường chúng tôi nhận được những điểm thưởng quý giá!
XEM THÊM VỀ NHỮNG THAY ĐỔI NÀY TẠI
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