
BUILDING OUR FUTURE 
    Prekindergarten Registration 

 (Xây Đắp Tương Lai - Ghi Danh Tiền Mẫu Giáo) 

Tiền Mẫu Giáo (Prekindergarten) là chương trình học sớm được soạn thảo nhằm chuẩn bị cho các cháu 4 tuổi đủ điều kiện  

học mẫu giáo . Đăng ký mùa Xuân giúp các gia đình có cơ hội hội đủ các điều kiện đòi hỏi để hợp lệ cho tiền mẫu giáo 

trước thời kỳ ghi danh tháng Bảy 2018. Học Khu Pflugerville có các lớp tiếng Anh, Spanish, và tiếng Việt nguyên ngày. Tất 

cả học sinh phải đủ 4 tuổi vào ngày 1 tháng 9, 2018 và đạt được một hay hơn các điều kiện dưới đây: 

Điều Kiện Hợp Lệ:  
• Thua kém trong Việc Học – Đứa trẻ đang hưởng chương trình ăn miễn phí/giảm giá 
• Kém Anh Văn – Đứa trẻ không thể nói và hiểu tiếng Anh 
• Cha mẹ ở trong quân đội – Là con của một quân nhân tại ngũ (kể cả quân đội của bang hoặc thành phần trừ bị); hoặc

là con của một quân nhân bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ
• Không nhà – Đứa trẻ đủ điều kiện theo quy định của McKinney-Vento Homeless Assistance Act 
• Trẻ Được Nuôi (Foster Care) – Đứa trẻ được, đang được săn sóc bảo vệ bởi cơ quan Texas Department of Family and

Protective Services
• Được Thưởng Sao của Texas (Star of Texas) – Phụ huynh/bảo hộ đứa trẻ được thưởng Sao của Texas

Đăng ký tại trường tiểu học ở khu vực chỉ định học 

Thứ Tư, 9 tháng Năm, 2018 | 9:00 sáng – 6:00 chiều  

Phải mang theo: 

Giấy chủng ngừa mới nhất của đứa trẻ

Khai sanh của đứa trẻ

Thẻ an sinh xã hột (social security card) của đứa trẻ

Bằng cớ cư trú

* Hóa đơn khí đốt, nước, hoặc điện VÀ

* Giấy thuê nhà hoặc trả tiền mua nhà (mortgage statement)
* Hóa đơn phôn tay và truyền hình cáp không được chứng nhận là bằng cớ cư trú  

Phụ Huynh hoặc Giám Hộ đi cùng có căn cước dán hình

Bằng chứng thu nhập – cùi ngân phiếu của một tháng, thư trợ cấp SNAP, TANF hoặc thư chấp thuận Medicaid (nếu có)

Thư Chứng Nhận Được Nuôi (Foster Care Letter nếu có)

Thư Chứng Nhận Quân Nhân của quân đội hoặc thư chính thức từ cấp chỉ huy (nếu có)

Nếu lý do để hợp lệ vì Kém Anh Văn, đứa trẻ phải qua cuộc trắc nghiệm sinh ngữ. 

Lớp Tiền Mẫu Giáo có ở tất cả các trường Tiểu Học của Học Khu 
Pflugerville. Học sinh sẽ được chỉ định học tại khu vực thuộc nơi cư ngụ. 

Chi tiết đầy đủ có thể tìm ở www.pfisd.net/prek 

Đối với các cháu không đủ điều kiện, các lớp tiền mẫu giáo có thu học 

phí được mở ở một số trường chỉ định thuộc Học Khu Pflugerville. Để 

có thêm chi tiết, xin vào www.pfisd.net/Page/3535, hoặc liên lạc Extended 

Day Program hoặcExtendedDay@pfisd.net hoặc 512-594-0148 




