
Texas Title 1, Part C Education Program 
 

The Texas Migrant Education Program provides a variety of educational services to families who work, in 
agriculture, regardless of their nationality or legal status. Your children might be eligible for additional 
educational services. Please answer the following questions. 

 
Parent Name: Phone Number:  

Physical Address:   

   
Child’s Name (Enrolled or Not Enrolled, Ages 0-21) Grade or Out of School Date of Birth 

1.   

2.     
3.  

1. Has anyone in your household had a job working on a farm, in a field, in a greenhouse, in a nursery or in a packing house? (Not 

including your own property) Circle all that apply. 
 
 
 

If you circled one or more, continue to #2. None of these ____ 
   

Farms – Fruits, Vegetables, Chicken, Eggs  Ranches- Livestock (cattle, pigs, dairy, etc.), Fencing, Baling Hay 

   
Processing Plant- Packing fruits/vegetables/meats, Slaughterhouse  Fishing – Commercial fishing, Shrimping 

    
Forestry- Christmas Tree Shaping, Plant/ Tree Nursery  Other  

  
 

_______________________________ 

     
 
2. In the past 3 years, have you or another member of your household traveled to another county or another state to do this work? 

(including during the summer, winter, spring break) 
 

YES ________ NO _________ 
 

El Programa de Educación Migrante provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en agricultura, 
sin importar nacionalidad o estatus legal. Sus hijos pueden ser elegibles para servicios adicionales.  

    ESC Region 13  

 Attention School District Staff   Attn: Migrant Recruiters  
   

5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723 
 

 Email, Fax or Mail    
   

Fax: 512-919-5284 
 

 surveys marked YES to:    
   

E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net, Marlen.Gonzalez@esc13.txed.net 
 

     

          

 
Your information is strictly confidential. It will not be shared or distributed. 

Only one completed survey per family is needed. 
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Texas Title 1, Part C Education Program 
(Texas Điều 1, Phần C Chương Trình Giáo Dục) 

 
 

Chương Trình Giáo Dục Di Dân cung cấp nhiều dịch vụ giáo dục cho những gia đình làm nông nghiệp, không kể 
quốc tịch hoặc tình trạng pháp lý. Con của quý vị có thể hợp lệ để hưởng thêm những dịch vụ giáo dục. Xin trả lời 

những câu hỏi sau. 
 

Tên Phụ Huynh: Số phôn:  

Địa Chỉ Cư Trú:   

   
Tên đứa trẻ (Có hay Không Ghi Danh, Tuổi 0-21) Lớp hoặc Không Đi Học Ngày Sanh 

1.   

2.     
3.  

2. Có ai trong nhà làm việc ở nông trại, ngoài đông, trong nhà kính, ở vườn ương hoặc nơi đóng gói? Không kể tài sản của quý 

vị). Khoanh tròn tất cả những điều đúng. 
 
 
 

Nếu quý vị khoanh một hay hơn, tiếp tục phần #2. Không khoanh điều nào ____ 
   

Nông trại – Trái cây, Rau, Gà, Trứng  Trang trại- Gia súc (BòHeo, Sữa, vv…), Hàng rào, Thu hoạch rơm 

   
Chế Biến Thực Phẩm- Trái cây/rau/thịt, Lò Mổ  Ngư nghiệp – Đánh cá, tôm thương mại 

    
Lâm nghiệp- Tạo cây Giáng Sinh, Trồng/ ươm cây  Khác  

  
 

_______________________________ 

     
 
3. Trong 3 năm qua, quý vị hoặc thành viên gia đình có di chuyển đến quận hoặc bang để làm công việc này không? (kể cả dịp 

nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân) 
 

CÓ ________ KHÔNG _________ 
 

  
    ESC Region 13  

 Attention School District Staff   Attn: Migrant Recruiters  
   

5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723 
 

 Email, Fax or Mail    
   

Fax: 512-919-5284 
 

 surveys marked YES to:    
   

E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net, Marlen.Gonzalez@esc13.txed.net 
 

     

          

 
Thông tin của quý vị là tối mật. Nó sẽ không được chia sẻ hoặc phân phối. 

Mỗi gia đình chỉ cần làm một bản thăm dò. 
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