
 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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PfISD Fire/EMT Academy at Hendrickson High School 
 

(Khóa Học Phòng Chữa Cháy/Cấp Cứu của Học Khu Pflugerville ở Hendrickson High School) 
Bộ Hồ Sơ Thông Tin Học Sinh - Student Information Packet 

19201 Colorado Sands Drive Pflugerville, Texas 78660 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Họ Học sinh(chữ in)                    Tên                               Chữ Lót                    Số I.D. 
 

__________________________________________                           _______________________________ 
Trường                          Ngày Đệ Trình 
 

Sơ Lược Khóa Học EMT/Fire (Cấp Cứu/Phòng Chữa Cháy)  
Khóa học Fire/EMT của Học Khu Pflugerville là Chương Trình Đào Tạo Được Chứng Nhận của Ủy Ban Phòng 
Cháy Chữa Cháy (TCFP) và Chương Trình Đào Tạo EMT Được Chứng Nhận của Texas. Tốt nghiệp khóaD 
Fire/EMT của Học Khu Pflugerville thì đủ điều kieện tham gia lớp Lính Chữa Lửa Cơ Bản (TCFP Structural Fire 
Fighter), thi chứng chỉ Basic và chứng chỉ Cấp Cứu Cơ Bản (National Registry Emergency Medical Technical 
Basic). Học sinh có thể bắt đầu sự nghiệp dịch vụ chữa cháy hoặc dịch vụ cấp cứu với các chứng nhận này. 
 

Khóa Fire/EMT của Học Khu chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong ngành cứu hỏa và dịch vụ y tế cấp cứu. 
Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định của TCFP, báo cáo và lưu giữ hồ sơ thích hợp, sử dụng đúng thiết bị 
bảo vệ cá nhân và các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định 
của Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas và các nguyên tắc của dịch vụ y tế khẩn cấp cho EMT…  
 

Tiêu chí thành công 
• Bước vào năm lớp 11 hoặc năm cuối (lớp 12) với bảng điểm đủ tín chỉ  
• Điểm trung bình khuyến cáo là 2,5 trở lên 
• Chứng tỏ tham dự học đầy đủ, theo chính sách đi học đều của Học Khu 
• Chứng tỏ hành xử thích đáng, đúng với Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh Học Khu (Student Code of Conduct) 

 
Chú ý: Học sinh lớp 12 (2020-2021) tham gia khóa Fire/EMT sẽ không học đủ về EMT để hợp lệ thi chứng nhận đủ điều 
kiện EMT nhừng sẽ được nhận huấn luyện về ứng phó y tế khẩn cấp.  
 

Tiến Trình Ghi Danh* Khóa EMT (EMT Academy Admission* Process) 
1. Hoàn Tất Tập Chi Tiết Học Sinh 
2. Khuyến cáo của giáo viên (3) (học sinh hoàn tất phần 1, giáo viên hoàn tất phần 2) 
3. Tờ đánh giá của cố vấn (coucelor) (học sinh hoàn tất phần 1, cố vấn hoàn tất phần 2) 
4. Học bạ (transcript) không chính thức 
5. Bản báo cáo học tập (report card) phát hành mới nhất 
6. Tiểu luận (essay) (trên giấy rời, bản in) 
7. Cuộc phỏng vấn với một nhóm (lãnh đạo của PfISD và trường , nhân viên Cứu Hỏa Pflugerville) 
8. Thông báo thu nhận (Notification of admission) 

 

Hướng Dẫn Đệ Nạp 
Học sinh đệ nạp 1-6 yêu cầu (ghi trên) cho cố vấn trường hạn chót 4:00 p.m. ngày ______. Đệ nạp không đầy 
đủ hoặc trễ hạn sẽ không được chấp thuận. 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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PfISD Fire/EMT Academy Student Information Packet 
(Tập Thông Tin Học Sinh Khóa Học Fire/EMT Học Khu Pflugerville) 

PHẦN MỘT: Xin viết chữ in tất cả các chi tiết. 

 ______ 
Họ của Học Sinh Tên Chữ Lót              Số I.D. 

 

 
Lớp Đang Học                Nơi Sanh  Tuổi  

Địa Chỉ Nhà Số Chung Cư (Apt. #)    Bang           Số Zip 

Email của Học Sinh   Phôn Tay Học Sinh  

Tên Người Giám Hộ Số Phôn Tay Số Phôn Cơ Quan 

Email Người Giám Hộ   

Tên Người Giám Hộ Số Phôn Tay Số Phôn Cơ Quan 

Email Người Giám Hộ   
 

Trường Đang Học: ___________________________    Tên Cố Vấn:  ____________________________ 
 

Tuyên Bố Xác Nhận: 
Được nhận vào Khóa EMT PfISD sẽ dựa trên số chỗ còn trống; nếu số lượng đơn nộp vượt quá số chỗ có sẵn học sinh 
khóa học sẽ được nhận vào dựa trên bản đánh giá (Bản đính kèm 1). Học sinh sẽ được thông báo về tình trạng được 
nhận nhập học sau khi hoàn thành quá trình phỏng vấn. 
 
Có những điều kiện sức khỏe sẽ/có thể ngăn cản việc trở thành người chuyên nghiệp. Điều quan trọng là học sinh và gia 
đình phải cùng hướng dẫn viên Khóa Học EMT xem xét lại các yếu tố sức khỏe hiện thời. Những yếu tố này có thể không 
ngăn cản học sinh tham gia Khóa Học EMT trung học, nhưng có thể cản trở học sinh đó được cấp giấy phép của bang 
và/hoặc được tuyển dụng vào cơ quan. 
 
Một hồ sơ lịch sử tội phạm có thể được yêu cầu để được cấp giấy phép hoặc được thuê như một người chuyên nghiệp. 
Học sinh và gia đình nên thảo luận về bất kỳ hành vi tội phạm nếu có với hướng dẫn viên của Khóa Học EMT và cố vấn 
trường để hiểu những hạn chế nào có thể có vì bất kỳ sự kết án nào. 
 
Tôi đã đính kèm tất cả các thứ được yêu cầu và hiểu các yêu cầu và chính sách nhập học của Khóa Học EMT PfISD. 
 
__________________________________________________________ ___________________________________________ 
Chữ Ký Học Sinh/Ngày                                                                            Chữ Ký Phụ Huynh/Ngày 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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PHẦN HAI: Vui lòng điên chữ in tất cả thông tin. Thêm các trang bổ sung nếu cần thêm chỗ cho các mục phản 
hồi mở. 

 

Liệt kê nếu là hội viên các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa: 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 
 
Mô tả các hoạt động ưa thích và sở thích đặc biệt: 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 
 
 

Liệt kê các công việc bạn đã tổ chức và/hoặc công việc tình nguyện trong cộng đồng địa phương: 

  ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 
 
PHẦN BA: Xin vui lòng đính kèm một tiểu luận đánh máy về chủ đề sau, bao gồm tên của bạn trên tiểu luận. 

 

Tiêu Đề Tiểu Luận -  “Tại Sao Tôi Muốn Đăng Ký vào Học viện PISD EMT” 
Hướng dẫn: Đánh máy một tiểu luận giải thích: 

1. Tại sao bạn muốn ghi danh vào khóa học EMT. 
2. Những mục đích ngắn hạn của bạn? 
3. Những mục đích dài hạn của bạn? 

 
Bài tiểu luận phải dài không dưới hai trang, giấy hàng rộng (double spaced), với lề một inch, kiểu chữ Times 
New Roman 12. 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Khóa Học Fire/EMT Học Khu Pflugerville - Danh Mục Hồ Sơ Để  Đệ Nạp 

 
 

Ghi Chú: Chỉ để cho học sinh xử dụng, không đệ nạp cùng bộ ghi danh đầy đủ. 
 
 

Những Thứ Được Yêu Cầu Phải Đệ Nạp Đã Hoàn Tất Tình Trạng Chờ 
 

Đơn 
  

Tiểu Luận 
“Tại sao tôi muốn ghi danh và Khóa Học EMT của Học Khu Pflugerville” 

  

Mẫu Tiến Cử của Giáo Viên (3) 

Tên Giáo Viên:   

Tên Giáo Viên:    

Tên Giáo Viên:   

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Mẫu Đánh Giá của Cố Vấn: 
 

Tên:    

 
 
 

 

 

 
Bản báo cáo học tập (report card) mới nhất (bản chụp) 

  

 
Học Bạ - Không chính thức  

  



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Mẫu Tiến Cử của Giáo Viên Khóa Học Fire/EMT Học Khu Pflugerville  

Hướng Dẫn Học Sinh: Đưa một bản của mẫu này đến ba (3) giáo viên mà em chọn. 

 

Giáo viên, khi cho ý kiến về học sinh, xin lưu ý rằng Khóa Học PfISD EMT là một chương trình chuyên biệt 
dành cho học sinh quan tâm đến sự nghiệp trong ngành dịch vụ y tế khẩn cấp. 
 
Để cho ý kiến, xin khoanh tròn con số thích hợp nhất theo nhận định của giáo viên về học sinh muốn tham gia 
khóa học. 

 
 

Phần Một: được hoàn tất bởi học sinh 

Tên học sinh: ___________________________________________    Số ID: __________________ 
 

_________________________________    _________________________________ 
(Tên Giáo Viên chữ in)   (Tên Cố Vấn chữ in) 
 
 
Khóa học Fire/EMT của Học Khu Pflugerville là Chương Trình Đào Tạo Được Chứng Nhận của Ủy Ban Phòng 
Cháy Chữa Cháy (TCFP) và Chương Trình Đào Tạo EMT Được Chứng Nhận của Texas. Tốt nghiệp khóaD 
Fire/EMT của Học Khu Pflugerville thì đủ điều kieện tham gia lớp Lính Chữa Lửa Cơ Bản (TCFP Structural Fire 
Fighter), thi chứng chỉ Basic và chứng chỉ Cấp Cứu Cơ Bản (National Registry Emergency Medical Technical 
Basic). Học sinh có thể bắt đầu sự nghiệp dịch vụ chữa cháy hoặc dịch vụ cấp cứu với các chứng nhận này. 
 

Khóa Fire/EMT của Học Khu Pflugerville chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong ngành cứu hỏa và dịch vụ y tế 
cấp cứu. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định của TCFP, báo cáo và lưu giữ hồ sơ thích hợp, sử dụng đúng 
thiết bị bảo vệ cá nhân và các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy 
định của Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas và các nguyên tắc của dịch vụ y tế khẩn cấp cho EMT. 
  



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Phần Hai: được hoàn tất bởi giáo viên 
 
 

Tên Học Sinh: ____________________________________      Số ID:    
 

 
 

Học sinh này làm đầy đủ tất cả các bài tập, chứng tỏ nhiệt tình tham gia và động lực rất 
cao. 

Có   Không 

Học sinh này chứng tỏ sự tổ chức vượt trội trong kế hoạch của mình và hoàn thành công 
việc và nhiệm vụ. 

Có Không 

Học sinh này chứng tỏ có phẩm chất tốt và trung thực. Có Không 

Học sinh này chấp nhận trách nhiệm cho hành vi và sự học tập của mình. Có Không 

Học sinh này chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong lớp học. Có Không 

Học sinh này thể hiện tinh thần hợp tác và cư xử thích hợp trong lớp học. Có Không 

Học sinh này giao tiếp giỏi. Có Không 

Học sinh này đi học thường xuyên. Có Không 

 
Bình luận: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Giáo Viên:  _ Ngày:    
 
 

Nộp trực tiếp cho Phụ Tá Hiệu Trưởng CTE (CTE Assistant Principal), không đưa lại mẫu này cho học sinh. 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Mẫu Tiến Cử của Giáo Viên Khóa Học Fire/EMT Học Khu Pflugerville 

Hướng Dẫn Học Sinh: Đưa một bản của mẫu này đến ba (3) giáo viên mà em chọn. 

 

Giáo viên, xin cho ý kiến về học sinh, xin lưu ý rằng Khóa Học PfISD EMT là một chương trình chuyên biệt 
dành cho học sinh quan tâm đến sự nghiệp trong ngành dịch vụ y tế khẩn cấp. 
 
Để cho ý kiến, xin khoanh tròn con số thích hợp nhất theo nhận định của giáo viên về học sinh muốn tham gia 
khóa học. 

 
 

Phần Một: được hoàn tất bởi học sinh 

Tên học sinh: ___________________________________________    Số ID: __________________ 
 

_________________________________    _________________________________ 
(Tên Giá Viên chữ in)   (Tên Cố Vấn chữ in) 
 
 
Khóa học Fire/EMT của Học Khu Pflugerville là Chương Trình Đào Tạo Được Chứng Nhận của Ủy Ban Phòng 
Cháy Chữa Cháy (TCFP) và Chương Trình Đào Tạo EMT Được Chứng Nhận của Texas. Tốt nghiệp khóaD 
Fire/EMT của Học Khu Pflugerville thì đủ điều kieện tham gia lớp Lính Chữa Lửa Cơ Bản (TCFP Structural Fire 
Fighter), thi chứng chỉ Basic và chứng chỉ Cấp Cứu Cơ Bản (National Registry Emergency Medical Technical 
Basic). Học sinh có thể bắt đầu sự nghiệp dịch vụ chữa cháy hoặc dịch vụ cấp cứu với các chứng nhận này. 
 

Khóa Fire/EMT của Học Khu Pflugerville chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong ngành cứu hỏa và dịch vụ y tế 
cấp cứu. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định của TCFP, báo cáo và lưu giữ hồ sơ thích hợp, sử dụng đúng 
thiết bị bảo vệ cá nhân và các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy 
định của Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas và các nguyên tắc của dịch vụ y tế khẩn cấp cho EMT. 
  



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Phần Hai: được hoàn tất bởi giáo viên 
 
 

Tên Học Sinh: ____________________________________      Số ID:    
 
 

Học sinh này làm đầy đủ tất cả các bài tập, chứng tỏ nhiệt tình tham gia và động lực rất 
cao. 

Có Không 

Học sinh này chứng tỏ sự tổ chức vượt trội trong kế hoạch của mình và hoàn thành công 
việc và nhiệm vụ. 

Có Không 

Học sinh này chứng tỏ có phẩm chất tốt và trung thực. Có Không 

Học sinh này chấp nhận trách nhiệm cho hành vi và sự học tập của mình. Có Không 

Học sinh này chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong lớp học. Có Không 

Học sinh này thể hiện tinh thần hợp tác và cư xử thích hợp trong lớp học. Có Không 

Học sinh này giao tiếp giỏi. Có Không 

Học sinh này đi học thường xuyên. Có Không 
 
Bình luận: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Giáo Viên:  _ Ngày:    
 
 

Nộp trực tiếp cho Phụ Tá Hiệu Trưởng CTE (CTE Assistant Principal), không đưa lại mẫu này cho học sinh. 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Mẫu Tiến Cử của Giáo Viên Khóa Học Fire/EMT Học Khu Pflugerville 

Hướng Dẫn Học Sinh: Đưa một bản của mẫu này đến ba (3) giáo viên mà em chọn. 

 

Giáo viên, xin cho ý kiến về học sinh, xin lưu ý rằng Khóa Học PfISD EMT là một chương trình chuyên biệt 
dành cho học sinh quan tâm đến sự nghiệp trong ngành dịch vụ y tế khẩn cấp. 
 
Để cho ý kiến, xin khoanh tròn con số thích hợp nhất theo nhận định của giáo viên về học sinh muốn tham gia 
khóa học. 

 
 

Phần Một: được hoàn tất bởi học sinh 

Tên học sinh: ___________________________________________    Số ID: __________________ 
 

_________________________________    _________________________________ 
(Tên Giá Viên chữ in)   (Tên Cố Vấn chữ in) 
 
 
Khóa học Fire/EMT của Học Khu Pflugerville là Chương Trình Đào Tạo Được Chứng Nhận của Ủy Ban Phòng 
Cháy Chữa Cháy (TCFP) và Chương Trình Đào Tạo EMT Được Chứng Nhận của Texas. Tốt nghiệp khóaD 
Fire/EMT của Học Khu Pflugerville thì đủ điều kieện tham gia lớp Lính Chữa Lửa Cơ Bản (TCFP Structural Fire 
Fighter), thi chứng chỉ Basic và chứng chỉ Cấp Cứu Cơ Bản (National Registry Emergency Medical Technical 
Basic). Học sinh có thể bắt đầu sự nghiệp dịch vụ chữa cháy hoặc dịch vụ cấp cứu với các chứng nhận này. 
 

Khóa Fire/EMT của Học Khu Pflugerville chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong ngành cứu hỏa và dịch vụ y tế 
cấp cứu. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định của TCFP, báo cáo và lưu giữ hồ sơ thích hợp, sử dụng đúng 
thiết bị bảo vệ cá nhân và các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy 
định của Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas và các nguyên tắc của dịch vụ y tế khẩn cấp cho EMT. 
 
  



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Phần Hai: được hoàn tất bởi giáo viên 
 
 

Tên Học Sinh: ____________________________________      Số ID:    
 
 

Học sinh này làm đầy đủ tất cả các bài tập, chứng tỏ nhiệt tình tham gia và động lực rất 
cao. 

Có Không 

Học sinh này chứng tỏ sự tổ chức vượt trội trong kế hoạch của mình và hoàn thành công 
việc và nhiệm vụ. 

Có Không 

Học sinh này chứng tỏ có phẩm chất tốt và trung thực. Có Không 

Học sinh này chấp nhận trách nhiệm cho hành vi và sự học tập của mình. Có Không 

Học sinh này chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong lớp học. Có Không 

Học sinh này thể hiện tinh thần hợp tác và cư xử thích hợp trong lớp học. Có Không 

Học sinh này giao tiếp giỏi. Có Không 

Học sinh này đi học thường xuyên. Có Không 
 
Bình luận: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Giáo Viên:  _ Ngày:    
 
 

Nộp trực tiếp cho Phụ Tá Hiệu Trưởng CTE (CTE Assistant Principal), không đưa lại mẫu này cho học sinh. 



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Mẫu Đánh Giá của Cố Vấn (Councelor) - Khóa Học EMT Học Khu Pflugerville  
 
 

 

Phần Một: được hoàn tất bởi học sinh 

Tên Học Sinh: ___________________________________________    Số ID Học Sinh: __________________ 
 

_________________________________ 
 (Tên giáo viên chữ in):: 
 
Khóa học Fire/EMT của Học Khu Pflugerville là Chương Trình Đào Tạo Được Chứng Nhận của Ủy Ban Phòng 
Cháy Chữa Cháy (TCFP) và Chương Trình Đào Tạo EMT Được Chứng Nhận của Texas. Tốt nghiệp khóaD 
Fire/EMT của Học Khu Pflugerville thì đủ điều kieện tham gia lớp Lính Chữa Lửa Cơ Bản (TCFP Structural Fire 
Fighter), thi chứng chỉ Basic và chứng chỉ Cấp Cứu Cơ Bản (National Registry Emergency Medical Technical 
Basic). Học sinh có thể bắt đầu sự nghiệp dịch vụ chữa cháy hoặc dịch vụ cấp cứu với các chứng nhận này. 
 

Khóa Fire/EMT của Học Khu Pflugerville chuẩn bị cho học sinh sự nghiệp trong ngành cứu hỏa và dịch vụ y tế 
cấp cứu. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy định của TCFP, báo cáo và lưu giữ hồ sơ thích hợp, sử dụng đúng 
thiết bị bảo vệ cá nhân và các nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. Học sinh sẽ hiểu các quy tắc và quy 
định của Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas và các nguyên tắc của dịch vụ y tế khẩn cấp cho EMT. 
 

Phần Hai: được hoàn tất bởi cố vấn (councelor) 
 

Điểm GPA Cộng Dồn Unweighted (không tính môn học dễ hay khó): __________ 
 
Học sinh này có đủ tín chỉ để được là học sinh lớp cuối vào niên khóa tới không? 
 
Số ngày vắng mặt niên học này: __________ 
Bị kỷ luật: (đính kèm thêm giấy tờ chứng minh nến cần) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Chữ ký của councelor:  _ Ngày:    

 
 

Đính kèm Đánh Giá của Counselor vào bộ hồ sơ của học sinh; không đưa lại mẫu này cho học sinh. 
  



 

* Pflugerville ISD cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp trong mười sáu nhóm nghề nghiệp quốc gia. Tuyển sinh vào các chương trình này, dựa trên sở thích và năng lực, sự phù hợp về độ tuổi và số 
chỗ của lớp học. Chính sách của Pflugerville ISD là không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động giáo dục kỹ thuật và nghề 
nghiệp theo yêu cầu của Title VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được tu chính; Title IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act năm 1975; như đã tu chính; và Section 504 của Rehabilitation Act 
năm 1973, đã tu chính. Pflugerville ISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề. 
Để biết thêm thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Executive Director of Human Resources tại 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 
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Trang này để trống có chủ đích 
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Phụ Đính  1 
Phương Pháp Đánh Giá Khóa Học PfSD Fire/EMT  

 
Phương pháp này được sử dụng để quyết định cho nhập học nếu số lượng ứng viên vượt quá số chỗ có sẵn và 
sẽ được hoàn thành bởi Ủy Ban Tuyển Sinh của Khóa Học EMT (EMT Academy Admission Committee) cho mỗi 
bộ hồ sơ xin học. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Học của Học Sinh Tên                                            Chữ Lót                Số I.D. Học Sinh 
 
 

Phỏng Vấn (lên tới 30 điểm) 
 
Đề Cử của Giáo Viên (lên tới 24 điểm, total) _______ 
Giáo viên thứ nhất lên tới 8 điểm  
Giáo viên thứ nhì lên tới 8 điểm  
Giáo viên thứ ba lên tới 8 điểm  
 
Bài Tiểu Luận (lên tới 20 điểm) _______ 
Câu Hỏi 1          lên tới 5 điểm 
Câu Hỏi 2                      lên tới 5 điểm 
Câu Hỏi 3                      lên tới 5 điểm 
Trình bày                       lên tới 5 điểm 
 
Báo Cáo Học Tập (Report Card)    (lên tới 16 điểm, tổng cộng) _______ 
85 – 100           2 điểm 
70 – 84           1 điểm 
 
Số lần vắng mặt, năm học hiện thời (lên tới 6 điểm) _______ 
0 vắng mặt   6 điểm 
1-2 vắng mặt không lý do 5 điểm 
3-4 vắng mặt không lý do 4 điểm 
5-6 vắng mặt không lý do 3 điểm 
7-8 vắng mặt không lý do 2 điểm 
9-10 vắng mặt không lý do 1 point 
 
Unweighted GPA (một điểm cho mỗi điểm GPA, lên tới 4 điểm, tổng cộng) _______ 
Thí dụ: 2.5 GPA = 2.5 điểm 
 

Tổng số điểm đạt được = _______________ trên 100. 
    
GHI CHÚ: Cư xử/kỷ luật (quyết định nội bộ dựa trên hành vi phạm tội hình sự - tham khảo Student Affairs [Học Sinh Vụ]) 
 
 

Ngày 
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