
Xin đính kèm bản sao Social Security Card, khai sanh, giấy nghỉ học từ trường trước, bằng cớ cư trú và Bằng Lái Xe của người đăng ký học sinh, và lệnh quản 
chế cư trú của tòa án nếu có. 

Jan 2022 
Form 1: White 

Office Use Only: Student’s Current Grade _____________ ID# ______________ 
Date of Enrollment ____/____/____ Withdrawal Date____/____/____ 
THÔNG TIN HỌC SINH 

 

Tên Học Sinh_____________________________________________________  
 Họ  Tên                                       Chữ Lót  
Địa Chỉ Cư Trú ___________________________________________________  
 Đường  Thành Phố                                  Số  Zip  
Địa Chỉ Gởi Thư __________________________________________________  
 Đường  Thành Phố  Số Zip 
Số An Sinh Xã Hội (SSN#)_______________ Ngày Sanh ______/_____/_____   
                                                                                                                      Tháng    Ngày      Năm 

 Nơi Sanh Thành Phố/Tỉnh  _______________    Phái        Nam      Nữ  

Thành Phố/Bang Trước Đây_________________________________________ 

Khu Học /Trường Trước Đây  _______________________________________ 

Chi Tiết Phụ về Học Sinh  
Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi:  
  
• Lần đầu học trường Texas    _____Có_____Không  

• Lần đầu ở Học Khu Pflugerville   _____Có_____Không 

• Học sinnh này đã bị vào chương trình Disciplinary Alternative Placement 
Program trong 12 tháng vừa qua?                                 _____Có_____Không 

 

• Có bị ở lại lớp không?  Nếu có thì lớp nào_______        _____Có_____Không 

• Học sinh này có nhận dịch vụ Special Education Services?_____Có___Không 

• Học sinh này có nhận 504 Accommodations?       _____Có_____Không 

• Học sinh này có học Anh Văn là Ngôn Ngữ Hai (ESL)               
hoặc Song Ngữ?    _____Có_____Không 
 

• Học sinh này là Năng Khiếu/Tài Giỏi (Gifted/Talented)? _____Có_____Không 

• Nếu có, Học Khu nào ? __________________________  

• Học sinh này có nhận dịch vụ Dyslexia?  _____Có_____Không 

• Có hạn chế pháp lý hay lệnh tạm giữ nào 
(ký bởi quan tòa) liên can tới học sinh này*?      _____Có_____Không 
*(Nếu đúng, đính kèm lệnh tòa án.)  

 

Liên Lạc Khẩn Cấp khác hơn Phụ Huynh/Bảo Hộ 
 

Những người dưới đây không phải là phụ huynh hay người bảo hộ có thể 
được liên lạc và đón học sinh từ trường: 
____________________________________________________________________________________ 
Tên/Liên Hệ với Học Sinh                                   Phôn Nhà            Cơ                   Di Động 

______________________________________________________________________________ 

 Tên/Liên Hệ với Học Sinh  Phôn Nhà            Cơ Quan         Di Động   

 ______________________________________________________________________________  

Tên/Liên Hệ với Học Sinh  Phôn Nhà   Cơ Quan   Di Động  

PHU HUYNH/GIAM HO 
 
Phụ Huynh/Giám Hộ 1: ____________________________________________  
Liên Hệ ______________________________ Ngày Sanh_____/______/_____ 
Địa Chỉ ____________________________Thành Phố ___________________  
Phôn thường dùng __________________ Số Phôn khác _________________  
 Địa Chỉ Email___________________________________________________  

Phụ Huynh/Giám Hộ 2: ____________________________________________  
Liên Hệ _____________________________ Ngày Sanh _____/______/_____  
Địa Chỉ _________________________Thành Phố ______________________  
Phôn thường dùng _________________ Số Phôn khác __________________ 
Địa Chỉ Email____________________________________________________ 
 

Đứa trẻ ở với:  Phụ huynh/Bảo hộ 1  Phụ huynh/Bảo hộ 2    Cả hai 
 
Tên nh  ững học sinh ở địa chỉ này (gồm lớp và tên trường): _______________ 
_______________________________________________________________ 
 

 TRÁCH NHIẾM VÀ CHỮ KÝ 
 

Trình bày hồ sơ gian dối hoặc làm sai lệch hồ sơ là một hành vi phạm tội theo Bộ Luật 
Hình Sự 37.10, và việc ghi danh học của một đứa trẻ bằng giấy tờ giả sẽ phải chịu trách 
nhiệm với Học Khu về học phí và các chi phí khác. Tôi xác nhận rằng 
__________________________ (tên học sinh) cư trú cùng cha mẹ hoặc người giám hộ 
hợp pháp  trong ranh giới của Học khu Pflugerville hoặc đã nhận được sự chấp thuận của 
Học khu cho việc chuyển đến từ học khu khác.  
 
X ______________________________________    Ngày_________________________  
    Phụ Huynh/Giám Hộ Ký Tên 

 

Student Enrollment Form 
Đơn Ghi Danh 

2022-2023 
 

  
  



 

  

January 2022 
Form 2 

 

KHẢO SÁT VỀ NGÔN NGỮ Ở NHÀ - 19 TAC Chương 89, Chương phụ BB, §89.1215 
(Khảo sát về ngôn ngữ ở nhà CHỈ áp dụng nếu quản lý cho học sinh đăng ký vào mầm non đến lớp 12) 

 

CẦN ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO MẦM NON ĐẾN LỚP 8 (HOẶC BỞI HỌC SINH  
LỚP 9-12):  Bang Texas yêu cầu cung cấp thông tin sau đây với mỗi học sinh lần đầu tiên đăng ký vào một trường công Texas.  Phụ huynh hoặc người giám hộ, chứ 
không phải nhà trường, có trách nhiệm cung cấp thông tin về ngôn ngữ được yêu cầu trong các câu hỏi dưới đây. 
 

Kính gửi Phụ huynh hoặc Người giám hộ: 
 

Để xác định xem con quý vị có được hưởng lợi từ các dịch vụ của chương trình Song ngữ và/hoặc tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai hay không, vui lòng trả lời câu 
hỏi dưới đây. 
 

Nếu có một trong hai câu trả lời của quý vị cho thấy việc sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì khu học chánh phải tiến hành đánh giá để xác định khả 
năng giao tiếp tiếng Anh của con quý vị. Thông tin đánh giá này sẽ được sử dụng để xác định xem các dịch vụ của chương trình Song ngữ và/hoặc tiếng Anh như 
Ngôn ngữ Thứ hai có thích hợp hay không, đồng thời để cung cấp thông tin cho việc đề xuất sắp xếp chương trình và giảng dạy. Khi con quý vị được đánh giá, quý 
vị sẽ không thể thay đổi các câu trả lời cho Khảo sát về Ngôn ngữ Ở nhà. 
 

Nếu quý vị có thắc mắc về mục đích và cách sử dụng Khảo sát về Ngôn ngữ Ở nhà hoặc quý vị cần được giúp đỡ hoàn thành biểu mẫu, vui lòng liên hệ với nhân 
viên khu học chánh của mình. 
 

Để biết thêm thông tin về quy trình cần tuân thủ, vui lòng truy cập: https://www.txel.org/lpac/frequentlyusedresources/ 
 

Bản khảo sát này sẽ được lưu giữ trong hồ sơ lâu dài của mỗi học sinh. 
 
Tên Học Sinh: ____________________________________________________   Lớp:__________ Tên Trường:___________________________________ 

 
 

LƯU Ý: VUI LÒNG CHỈ NÊU MỘT NGÔN NGỮ TRONG MỖI CÂU TRẢ LỜI.  
 
 

1. Trong phần lớn thời gian ở nhà, trẻ nói ngôn ngữ gì?     ________________________________  

2. Trong phần lớn thời gian, trẻ nói ngôn ngữ gì?      ________________________________  

3. Có phải con quý vị được sinh ra ở ngoài nước Mỹ?    _____ Đúng_____ Không       Nếu đúng, sanh ở đâu?___________________ 

4. Có phải con em quý vị đã sống ngoài nước Mỹ?   _____ Đúng _____ Không       Nếu đúng, sanh ở đâu?___________________ 

5. Con em quý vị đã có học trường nào ở Mỹ?    _____ Đúng _____ Không       Nếu đúng, sanh ở đâu?___________________  
 

          _________________________________________________               ___________________________________ 
 Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ Ngày  

         _________________________________________________               ___________________________________  
          Chữ ký của học sinh, nếu là học sinh lớp 9-12  Ngày 

  
The Pflugerville Independent School District will also utilize this document for EE Programs.  

For Office Use Only  
Official enrollment date on campus:  
____ / ______ / _____________ 

Home Language Survey (KHẢO SÁT VỀ NGÔN NGỮ Ở NHÀ)  
2022-2023   

  

https://www.txel.org/lpac/frequentlyusedresources/


     Cơ Quan Giáo Dục Texas (Texas Education Agency)  
Điều Tra Sắc Dân và Chủng Tộc của Học Sinh/Nhân Viên Trường Công ở Texas  

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (USDE) đòi hỏi tất cả các tổ chức giáo dục bang và địa phương thu tập các tài liệu về sắc 
dân và chủng tộc của học sinh và nhân viên.  Dữ kiện này được bang và liên bang dùng để báo cáo cũng như 
tường trình lên Văn Phòng Dân Quyền (OCR) và Ủy Ban Về Bình Đẳng Tuyển Dụng Nhân Viên (EEOC).  
 
Bộ phận nhân viên học khu và phụ huynh hoặc người bảo hộ học sinh đăng ký trong trường phải cung cấp tư 
liệu này.Nếu quý vị từ chối cung cấp tư liệu này, nên cảnh giác rằng USDE yêu cầu học khu sử dụng lý lịch ghi 
nhận được như một cách cuối cùng cho việc thu thập tư liệu.  
 
Xin trả lời cả hai phần những câu hỏi dưới đây của học sinh hoặc nhân viên về sắc dân và chủng tộc. United 
States Federal Register (71 FR 44866)  

Phần 1. Sắc Dân:  Có phải là người Hispanic/Latino không?  (Chỉ chọn một)  

    Hispanic/Latino - Là người Cuban, Mexican, Puerto Rican, Nam và Trung American, hoặc nguồn gốc và văn 
hóa khác của Spanish, bất kể chủng tộc..  

   Không là Hispanic/Latino  
 

Phần 2. Chủng Tộc:  Thuộc chủng tộc nào?  (Chọn một hoặc nhiều hơn)  
 

     Mỹ Da Đỏ hoặc Bản Xứ Alaska – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ nhóm dân nào có nguồn   cội ở Bắc và 
Nam Mỹ Châu (kể cả Trung Mỹ)), và những người còn giữ nguồn gốc bộ lạc hoặc gắn bó với cộng đồng 
gốc.  

      Á Châu – Người có nguồn gốc thuộc những chủng tộc Viễn Đông, Đông Nam Á, hoặc tiểu lục địa Ấn, thí dụ, 
Cam Bốt, Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Mã Lai, Hồi Quốc, Phi Luật Tân, Thái Lan và Việt Nam.  

     Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi Châu – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ chủng tộc da đen nào ở Phi Châu.  

     Bản Xứ Hạ Uy Di hoặc Đảo Khác Ở Thái Bình Dương – Người có nguồn gốc từ các dân tộc của Hạ Uy Di,     

Guam, Samoa, và các đảo khác trên Thái Bình Dương.  

      Da Trắng – Người có nguồn gốc từ các dân tộc của Âu Châu, Trung Đông, hoặc Bắc Phi Châu.  

 

                                                          _____________________________ 
        Tên Học Sinh/Nhân Viên (chữ in)                                                       (Phụ Huynh/Giám Hô)/(Nhân Viên) Ký Tên  
 
        ________________________________                                            ___________________ 
        Số ID Học Sinh/Nhân Viên                                                                  Ngày  
 

(Phần này dành cho quan sát viên trường địa phương )This space reserved for Local school observer – upon 
completion and entering data in student software  
sEythsnteicmit,yf il–e cthoohis sfoer monilny 
sotneuden: t s permanent folder. 

Hispanic / Latino  

Not Hispanic/Latino  

Race – choose one or more:  
American Indian or Alaska Native  
Asian  
Black or African American  
Native Hawaiian or Other Pacific Islander  
White  

Observer signature:  Campus and Date:  

Texas Education Agency – March 2018  
       Jan 2022    

Form 3: White 
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