
 

 

Pflugerville ISD 
Student Residency Questionnaire 

 
 

 
 

 
 

 

Lý Lịch Học Sinh Phần A 
 

Tên Trường:_______________________________Lớp Đang Học_________ 
 

 Tên Học Sinh:    
Họ Tên Chữ Lót 

Số ID của học sinh   Ngày Sanh    /  /   
Tháng/Ngày/Năm 

  Trẻ không người trông coi:   Đúng            Sai          
  (Không được trông giữ bởi cha mẹ hoặc người bảo hộ) 

  Foster Care: Không có Form 2085?         Có            Không 

Điều tra này là để thông báo McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 (MV 
ACT). Những trả lời về chi tiết cư trú để giúp xác định những dịch vụ mà 
học sinh có thể đủ điều kiện nhận. 

 

1. Có phải địa chỉ hiện tại của quý vị là được thu xếp tạm thờ i? 
        (Đánh dấu “Đúng” nếu quý vị KHÔNG sống ở nhà riêng, mướn chung cư 
         để ở hoặc ở  nhà thuê)   

 

Học sinh này hiện giờ ở đâu?  (Đánh dấu tất cả nếu thích hợp) 
Ở nơi cứu trợ(cấp cứu, cho trẻ, vì bạo lực ở nhà, vv…) 
Ở nhờ (sống với bạn bè/họ hàng) 
Không chỗ ở (trong xe, trong khu cắm trại,vv...) 
Khách Sạn/Lữ Quán 

Địa Chỉ Trước:    
                                  Số Nhà      Tên Đường                             Thành Phố                Bang          Zip Code           

Trường Cuối Cùng:_______________________________________________ 
                                  Tên Trường đầy đủ                             Thành Phố            Bang          Học Khu 

Anh chị em của học sinh cũng học ở Học Khu Pflugerville: 
 

Các Tên 
 

Các Lớp 
 

Các Trường  
 

Đúng Sai 
2. Có phải cư trú tạm thời là do mất chỗ ở? (hỏa hoạn, bị đuổi nhà, mất lợi 

tức, bị hành hạ tại gia, vv…) 
Đúng Sai 

  
 

 

3. Có phải quý vị rời nhà vì một Thiên Tai (bão tố, giông gió, lốc xoáy, vv…) 
Đúng Sai 

 
Loại thiên tai: 

 

Bão (Hurricane)    (Ghi tên)             

Thiên Tai Khác      (Tả rõ)                   

➢ Nếu trả lời là SAI những câu hỏi trên, xin ký tên phía dưới, ghi ngày và nạp lại 
 

➢ Nếu trả lời ĐÚNG bất cứ câu hỏi nào , xin  ký tên và điền đầy đủ vào Phần A 

 
 

 
Cung cấp tư liệu sai hoặc giả mạo tư liệu là một tội dưới Section 37.10, 
Penal Code và người đăng k ý đứa trẻ bằng tài liệu giả chịu trách nhiệm 
về học phí hoặc các phí tổn khác. TEC Sec.25.001(h) Education.

 
 
 
 

  
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh/Bảo Hộ /Trẻ Không Người Trông Coi                 
Ngày 

                                                                                                                            Ple 
 

 

X 

Địa Chỉ hiện thời: ___________________________________________ 
                               Số nhà      Tên đường 
                                     ______________________________________________________ 
                                     Thành phố                                    Bang                                  Zip code 
                                    _______________________________________________________ 
                                    Số phôn                                         Email 

Phần này dành cho Phòng Xã Hội (For Social Work Office Use Only) 

I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program 

under the provisions of the McKinney-Vento Act. 

____________________________________________________________ 
Date                 Victoria Esparza-Gregory. MV Liaison for Pflugerville ISD 

Notified Food Service_________Notified Registra:________Other Action Taken___________ 

 

 

Please send original via interoffice mail to MV Liaison at the Social Work Department                Jan2020 

Fax: (512) 594-1951 Phone: (512) 594-1953                                                                                   Form 6 Yellow 

Tên cha mẹ/người bảo hộ 


