
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 



 
Thông Tin Thư Mục và Niên Giám 
Thông tin nhất định về học sinh của học khu được coi là thông tin danh bạ và sẽ được tiết lộ cho bất 
kỳ ai tuân theo thủ tục yêu cầu thông tin trừ khi phụ huynh hoặc người giám hộ phản đối việc tiết lộ 
thông tin danh bạ về học sinh. Nếu bạn không muốn Pflugerville ISD tiết lộ thông tin danh bạ từ hồ 
sơ giáo dục của học sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn, bạn phải thông báo 
bằng văn bản cho học khu bằng cách điền vào biểu mẫu này.  
 
Pflugerville ISD đã chỉ định những thông tin sau làm thông tin danh bạ: tên, địa chỉ, danh sách điện 
thoại, địa chỉ e-mail, ảnh, bằng cấp, danh hiệu và giải thưởng đã nhận, ngày và nơi sinh, ngành học 
chính, ngày đi học, khối lớp , cơ sở giáo dục gần đây nhất đã tham dự, tham gia các hoạt động và 
thể thao được chính thức công nhận, cân nặng và chiều cao của các thành viên trong các đội thể 
thao và tình trạng đăng ký.  
 

Pflugerville ISD có thể tiết lộ thông tin danh bạ từ hồ sơ giáo dục của con tôiC. 
                                                           Có                         Không 

  
Pflugerville ISD có thể bao gồm tên và ảnh của con tôi trong kỷ yếu. 

                                                           Có                         Không 
 
Tin Tức Và Phương Tiện Truyền Thông Học Khu 
Pflugerville ISD thường xuyên mời các phương tiện truyền thông báo chí công bố các thành tích và 
sự kiện của học sinh, trường học và khu học chánh. Hình ảnh, video và câu chuyện được đăng trên 
trang web của học khu và các nền tảng truyền thông xã hội. Học sinh được tự động chọn tham gia 
các phương tiện truyền thông tin tức và các phương tiện truyền thông của học khu. Cha mẹ hoặc 
người giám hộ phải từ chối bằng cách điền vào biểu mẫu này. 
 
                      Tôi không muốn học sinh của mình được đưa vào phương tiện truyền thông 

của bất kỳ học khu, khuôn viên trường hoặc tin tức nào. 
 
Liên Lạc Cha Mẹ Qua Điện Thoại  
Để liên hệ với bạn qua điện thoại về các tin tức và trường hợp khẩn cấp của trường và học khu, cùng 
với các cuộc gọi điểm danh thường lệ, chúng tôi cần được bạn cho phép để gọi đến số u tiên được 
liên kết với học sinh của bạn trong thông tin đăng ký của họ. 
 

TÔI cho phép các số chính và phụ liên quan đến học sinh của tôi được sử dụng 
trong hệ thống gọi điện tự động.  
 
Tôi KHÔNG cho phép các số chính và phụ liên quan đến học sinh của tôi được 
sử dụng trong hệ thống gọi điện tự động. 
 
 

Tên sinh viên (chữ in)________________________ SốI.D __________________ Lớp __________ 

Cha mẹ / Người giám hộ (chữ in)________________________________________  

Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ _________________________  Ngày  _________________ 

Jan 2022 
Form 8: Lilac 

Release of Information/Parent Communication 
Công Bố Thông Tin / Liên Lạc Dành Cho Cha Mẹ 

2022-2023  



Recruitment Release of Information 
Công Bố Thông Tin Tuyển Dụng 

2022-2023  

Các Nhà Tuyển Dụng Quân Sự và Các Tổ Chức Giáo Dục Đại Học 

Chỉ được điền bởi phụ huynh học sinh cấp ba. 
Luật liên bang đòi hỏi học khu cung cấp cho cơ quan tuyển mộ nhập ngũ và các cơ quan giáo dục 
cao hơn, theo yêu cầu, tên, địa chỉ và  số phôn của học sinh cấp ba trong học khu, ngoại trừ phụ 
huynh và học sinh đủ điều kiện yêu cầu học khu không cung cấp chi tiết cho những cơ quan yêu cầu 
nói trên nếu không có chấp thuận bằng giấy tờ.  

Phụ Huynh:  Xin chỉ đánh dấu phần dưới đây nếu quý vị không muốn đưa tin tức về học sinh 
cho cơ quan tuyển mộ hoặc những cơ quan giáo dục cao hơn nếu quý vị chưa đồng ý. 
Đánh dấu vào tất cả nếu muốn.  

� Không Tiết Lộ tên, địa chỉ, số phôn của con tôi cho cơ quan tuyển mộ nhập ngũ theo 
như họ đòi hỏi mà không có thỏa thuận bằng giấy tờ của tôi. 

� Không Tiết Lộ tên, địa chỉ, số phôn của con tôi cho những cơ quan giáo dục cao hơn 
theo như họ đòi hỏi mà chưa có thỏa thuận bằng giấy tờ của tôi. 

Tên Học Sinh (Bằng Chữ In) ___________________ Số ID# ____________ Lớp __________  

Cha mẹ / Người giám hộ (chữ in): _________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________ Ngày: _______________________ 

        Jan 2022 
Form 5: Light Blue 



 
 

Military Connected Student Form 
Biểu Mẫu Học Sinh Kết Nối Quân Sự 

2022-2023 

XIN CHỈ NẠP LẠI ĐƠN NÀY CHO TRƯỜNG CỦA CON EM NẾU CON EM ĐẠT MỘT 
TRONG NHỮNG ĐIỀU DƯỚI ĐÂY 

Trong năm 2009 Ngành Lập PhápTexas thông qua Interstate Compact on Educational 
Opportunity for Military Students – Texas Education Code Chapter 162. Luật này đòi hỏi các 
trường công nhận và mở rộng đặc quyền nhất định cho học sinh là con em của nhân viên 
quân sự và hỗ trợ học sinh thuộc gia đình quân đội trong quá trình chuyển trường học khi phụ 
huynh trong quân đội được bố trí và buộc phải dời chỗ ở.    

Tên Phụ Huynh: __________________________________________________________  

Tên Học Sinh: ________________________________   Ngày Sanh: ________________ 

ID Học Sinh: ______________________ Lớp: _____   Trường: ____________________  

Xin đánh dấu một ô dưới đây để xác định con em quý vị là phụ thuộc vào một thành viên 
của:  
 
Cho Tất Cả Học Sinh:  

� Hiện Dịch: Bộ Binh, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, hoặc Tuần Duyên 

[kể cả Mất Tích khi Thi Hành Nhiệm Vụ (MIA)].  

� Vệ Binh Quốc Gia Texas (Bộ Binh, Vệ Binh Không Quân, hoặc Vệ Binh Bang).  

� Trừ Bị: Bộ Binh, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, hoặc Tuần Duyên.  

� Cựu Quân Nhân: Quân Đội Hoa Kỳ, Vệ Binh Quốc Gia Texas hoặc Lực Lượng Trừ Bị 

Quân Đội Hoa Kỳ. Tháng / Năm Xa Cách:____________ 

� Lực Lượng Quân Sự hoặc Lực Lượng Trừ Bị: Hy sinh khi làm nhiệm vụ. 

Riêng cho Học Sinh Tiền Mẫu Giáo (Pre-Kindergaten):  

� Lực lượng vũ trang hoặc trừ bị Hoa Kỳ (Bộ Binh, Hải Quậ, Không Quân, Thủy Quân 
Lục Chiến hoặc Tuần Duyên) hoặc Vệ Binh Quốc Gia Texas bị thương hoặc chết khi 
thi hành nhiệm vụ.   
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 Chương Trình Giáo Dục Phần C của Texas Title 1  

                                       2022-2023  

 
Chương Trình Di Cư của Bộ Giáo Dục của Texas (Texas Migrant Education Program) cung cấp nhiều 
dịch vụ giáo dục khác nhau cho các gia đình làm nông nghiệp, bất kể quốc tịch hay tình trạng pháp 
lý. Con của quý vị có thể có đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục bổ sung. Hãy trả lời những câu hỏi 
sau đây.  

Tên Cha Mẹ:   Số Điện Thoại:  

Địa Chỉ Nhà:   

Tên Học Sinh  
Lớp  Ngày Sanh  

1.    

2.    

3.    
 

1. Có ai trong gia đình của bạn đã từng làm việc ở trang trại, ngoài cánh đồng, trong nhà kính để 
trồng cây, nhà trẻ hoặc nhà máy đóng gói không? (Không bao gồm tài sản của riêng bạn) 
Đánh dấu tất cả các câu phù hợp. 
 

Trang Trại  
____ Cánh đồng bông gòn/ trái cây / rau         
____ Trang Trại Gà 
____ Xây dựng / Sửa chữa hàng rào 
____Dọn Dẹp mặt bằng 
____ Khác  

Trại  Chăn Nuôi  
____ Cho ăn / giết mổ gia súc 
____ Bó cỏ 
____ Xây dựng / Sửa chữa hàng rào 
____ Dọn Dẹp mặt bằng 
____ Khác 

Nhà máy chế biến thực phẩm / động vật  
____ Đóng gói Thịt / Trái cây / Rau  
____ Đóng hộp trái cây / Rau  
____ Phân loại Động vật / Trái cây / Rau  
____ Bốc dỡ gia súc  
____ Khác  

Đánh bắt cá  
____ Đánh cá / Đánh tôm  
____ Phân loại, đóng gói: 
         Cá / Tôm / Động vật có vỏ  
____ Khác 

Lâm Nghiệp  
____ Tạo hình / Cắt cây thông Noel  
____ Vườn ươm cây  
____ Khác  

    Khác  
              ___________________________ 

Nếu bạn đã đánh dấu một hoặc nhiều, hãy tiếp tục đến # 2    Không đánh dấu ô nào   ___ (Dừng lại) 
 

2. Trong 3 năm qua, bạn hoặc một thành viên khác trong gia đình của bạn có đi đến quận khác 
hoặc tiểu bang khác để làm công việc này không? (kể cả khi nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân) 

                                       CÓ________  KHÔNG _________  
 

Attention School District Staff   
Email, Fax or Mail surveys marked YES to:   

ESC Region 13    
Attn: Migrant Recruiters  
5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723  
Fax: 512-919-5284    
E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net, Marlen.Gonzalez@esc13.txed.net 

 Thông tin của bạn được bảo mật nghiêm ngặt. Nó sẽ không được chia sẻ hoặc phân phối.  
       Mỗi gia đình chỉ cần hoàn thành một bản khảo sát.  
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THÔNG TIN HỌC SINH 

 

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)  
 
Chương Trình Nuôi Dưỡng: Không có Form 2085?         Đúng          Sai 
 
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 thời? (Đánh dấu 
“Đúng” nếu quý vị KHÔNG sống ở nhà riêng, mướn chung cư để ở hoặc ở 
nhà thuê) 

                                        _____Đúng      _____ Sai 

 

2. Có phải cư trú tạm thời là do mất chỗ ở? (Điều này bao gồm hỏa hoạn, 
đuổi khỏi nhà, mất thu nhập, bạo lực gia đình, v.v.         

                                     _____Đúng      _____ Sai 

 

3. Quý vị có phải di dời khỏi nhà do Thiên Tai không? Điều này bao gồm bão,  
lốc xoáy, v.v. 

_____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 
 X__________________________________________Date ______________  

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

 

 
SECTION A 

 

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              Mã Bu Chính 
 
Trường Cuối Cùng:  
     Tên Trường đầy đủ      Thành Phố           Bang            Học Kh 
 
Anh chị em của học sinh cũng học ở Học Khu Pflugerville:: 

Các Tên:________________________________________________________ 

Các Lớp: _______________________________________________________ 

Các Trường _____________________________________________________ 

Tên cha mẹ/người bảo hộ  _________________________________________ 

Địa Chỉ hiện thời: _________________________________________________ 
              Tên Trường đầy đủ                    Thành Phố                      Học Kh

 Số phôn ______________________ Địa chỉ 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                                           Signataure MV Liaison for Pflugerville ISD  
 
Notified Food Service _______ Notified Registrar________  Other Action Taken ____________  
 

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.  
 
 

     
  

Student Residency Questionnaire  
Tình Trạng Cú Trú của Học Sinh 

2022-2023 
 

 



 
 

 
 

Tên Học Sinh: __________________________________________________________________________________  
                                   Họ                                                 Tên                                        Chữ Lót 

Ngày sanh _______/_______/_________   Lớp ________________________ Số ID  _________________________  
                  Tháng              Ngày               Năm 
 

 SỔ TAY HỌC SINH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH   

Trong nỗ lực tiếp tục tăng thêm hiệu năng, chúng tôi đang xử dụng Website như một phương tiện đầu tiên để phân 
phối cả Sổ Tay Học Sinh và Những Quy Định Ứng Xử 2022-2023. Những điều này có thể đọc ở trang đầu trên mạng 
www.pfisd.net của học khu. Đối với những gia đình không có internet ở nhà hoặc muốn có bản in,quý vị sẽ được cung 
cấp miền phí. Tôi biết rằng sổ tay chứa đựng những dữ kiện mà con em tôi và tôi thấy cân trong niên học và tất cả học 
sinh chịu trách nhiệm về tư cách của chúng và có thể bị phạt dựa vào Những Quy Định Ứng Xử của Học Sinh.    
 

CÔNG NGHỆ CỦA QUẬN 

Để chuẩn bị cho học sinh trong một xã hội ngày càng công nghệ, học khu đã đầu tư vào công nghệ máy tính cho các 
mục đích giảng dạy. Việc sử dụng tài nguyên máy tính bị hạn chế đối với học sinh làm việc dưới sự giám sát của giáo 
viên và chỉ cho các mục đích đã được phê duyệt. Học sinh và phụ huynh của các em nên biết rằng email sử dụng máy 
tính của học khu không phải là email riêng tư và sẽ được nhân viên học khu giám sát. 
 
Hướng dẫn sử dụng có trách nhiệm của sinh viên (RUG) đối với Công nghệ xác định rõ các kỳ vọng đối với việc sử 
dụng Công Nghệ trong Quận Pflugerville. RUG có sẵn trong Sổ tay Học sinh và trên trang web PfISD tại vị trí này: 
Parent Tab > PfISD Document Library > Responsible Use Guidelines. Một học sinh cố ý vi phạm bất kỳ phần nào của 
Nguyên tắc Sử dụng Có trách nhiệm (RUG) sẽ bị đình chỉ quyền truy cập và / hoặc thu hồi các đặc quyền trên hệ thống 
Máy tính / Mạng / Internet của Học khu và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo Bộ Luật Hạnh Kiểm Cho Học sinh.  
 
Nếu bạn không muốn học sinh của mình có quyền truy cập Internet hoặc Ứng dụng Google khi ở trường, vui lòng gửi 
yêu cầu bằng văn bản tới ban quản lý khu học xá của học sinh. 

 

THÔNG TIN ĐỘC CHẤT ASBESTOS 

Một chương trình quản lý asbestos được triển khai và đệ trình Sở Dịch Vụ Y Tế Texas (DSHS) để chuản y. Kế hoạch 
này được phát trỉển bởi một nhà kế hoạch được công nhận để bảo đảm theo đúng với quy định asbestos của liên bang. 
Một bả sao của kế hoạch đã được đệ trình DSHS được lưu ở phòng hành chánh Học Khu và sẵn sang cho kiểm tra 
bởi EPA, bang, và công chúng, bao gồm giáo viên, nhân viên trường, đại diện nhân viên và phụ huynh   
 
                                                              THÔNG BÁO VỀ THUỔC SÁT TRÙNG   

Chương trình phối hợp kiểm soát côn trùng của Học Khu, phát triển theo yêu cầu của Texas Structural Pest Control 
Act và với sự giúp đỡ của một ban cố vấn với những chuyên viên, sẽ điều hành việc sử dụng thuốc sát trùng, diệt cỏ, 
và những hóa chất khác của Học Khu với mục đích diệt trùng, chuột bọ, và cỏ dại trong và quanh các cơ quan của 
Học Khu. Thông báo sẽ được dán lên ở cổng tiền 48 giờ trước khi xịt thuốc.   
 
Ký tên dưới đây tức là tôi đã hiểu, chấp nhận và đồng ý với bản Ghi Nhận và Cho Phép của Phụ Huynh vì nó gắn liền 
với chính sách và thủ tục của Học Khu Pflugerville.   
 
 

 
Phụ Huynh/Bảo Hộ Ký Tên                                                                                              Ngày  
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Phụ Huynh Ghi Nhận và Cho Phép 

2022-2023 
   

2  
    



 

Student Health and Emergency Information 
                                                    Thông Tin Khẩn Cấp và Sức Khỏe Học Sinh 
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THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC SINH  
Tên Học Sinh 
_________________________________________________________________ 
Họ                                Tên                                      Chữ Lót 
Ngày sanh____/____/____  ID Học Sinh_________________  Lớp___________ 

Phái Nam/Nữ        Ngôn Ngữ Nói: Anh, Tây Ban Nha, tiếng khác    ___________ 

THÔNG TIN SỨC KHỎE HỌC SINH  
Thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn này là cần thiết để duy trì hồ sơ sức khỏe 
chính xác của con em quý vị. Những chi tiết này được bảo mật và chỉ được chia sẻ 
với những nhân viên thiết yếu theo nguyên tắc HIPPA. 

ADD/ADHD                    Bệnh Thận/ Bọng Đái      Bệnh Di Truyền 
Suyễn                             Bệnh Tim                                  Nhức Nửa Đầu 
Ung Thư                         Thính Lựckém/điếc           Đã Từng Giải Phẫu 
Tiểu Đường: loại I hay II Bệnh Đường Tiêu hóa      Thị Lực Kém/Mất 

Huyết Áp Thấp               Rối Loạn Cảm Xúc      Bệnh Khác__________ 

Nhập Viện                                   Huyết Áp Cao                   
Xin vui long giải thích những vấn đề về sức khỏe của đứa trẻ:________________ 

_________________________________________________________________ 

Dị ứng  
Xin vui lòng liệt kê dị ứng với: thuốc, côn trùng / vết đốt, thực phẩm, thứ khác___ 
___________________________________________________________ 
Cháu có đựợc kê toa Epi Pen không?  Có   Không 

• Nếu có, xin vui lòng mang đến trường và hoàn thành Kế Hoạch Về Dị 
Ứng (cần chữ ký của bác sĩ) 

• Nếu đứa trẻ bị dị ứng với thực phẩm, xin vui lòng hoàn thành Bản Câu 
Hỏi Về Dị Ứng và Yêu Cầu Ăn Kiêng 

THUỐC  
Xin vui lòng liệt kê loại thuốc mà cháu đang uống. Nếu phải dùng thuốc khi ở 
trường, xin vui lòng điền mẫu dùng thuốc của học khu. 
 
Thuốc uống hàng ngày_____________________________________________ 
Thuốc uống khi cần _______________________________________________ 
Tên Bác Sĩ ___________________________ Số Điện Thoại _______________ 

THÔNG TIN LIÊN LẠC KHẨN CẤP  
Trong trường hợp khi bị tai nạn hoặc ốm đau bất ngờ, những chi tiết sau sẽ cần 
đến. 
 
Cha mẹ / Người Giám Hộ _______________________ Liên Hệ ____________ 

Số Điện Thoại Chính _________________ Số Điện Thoại Phụ _____________ 

Học sinh sống với cha mẹ / người giám hộ:          Không 

Cha mẹ / Người Giám Hộ _______________________ Liên Hệ ____________ 

Số Điện Thoại Chính ________________ Số Điện Thoại Phụ _______________ 

Học sinh sống với cha mẹ / người giám hộ:          Không 

 Con Tôi Có:              Bảo HiểmTư         Medicaid       Không Bảo Hiểm         Khác 
 
ỦY QUYỀN  

 

Tôi, người ký tên dưới đây, ủy quyền cho Khu Học Chánh Pflugerville liên hệ trực 
tiếp với những người có tên trong đơn này, và cho phép điều trị trong trường hợp 
khẩn cấp, nếu được cho là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.. 
 

Trong trường hợp nghiêm trọng đến sức khoẻ, tai nạn hoặc bệnh tật, y tá của 
trường hoặc viên chức của trường có thể quyết định dùng Dịch Vụ Y Tế Khẩn 
Cấp (EMS). Mọi nỗ lực liên hệ với phụ huynh / người giám hộ của học sinh sẽ 
được thực hiện. Học sinh có thể được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để trị liệu 
trước khi cha mẹ / người giám hộ đến. 
 

Ký tên vào biểu mẫu này, tôi hiểu rằng Pflugerville ISD không có trách nhiệm về 
tài chính đối với việc chăm sóc khẩn cấp hoặc vận chuyển học sinh nói trên và 
tôi ủy quyền cho một quan chức ISD của Pflugerville ký giấy đồng ý điều trị khẩn 
cấp nếu tôi không thể liên lạc được. 
 
X_____________________________________________Date_______________ 
   Chữ Ký Của Cha Mẹ / Người Giám Hộ 
 

See Other Side: Authorization for Treatment at School 
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THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC SINH  
Tên Học Sinh 

_________________________________________________________________ 
Họ                                Tên                                      Chữ Lót 

Ngày sanh____/____/____  ID Học Sinh________________Lớp______________ 

XÁC MINH ĐIỀU TRỊ TẠI TRƯỜNG  
 
Y tá của trường KHÔNG THỂ cung cấp bất kỳ phương pháp điều trị hoặc đánh giá 
nào cho con bạn mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Điều này bao gồm sơ cứu 
cơ bản (điều trị vết thương bề ngoài, trầy xước, v.v.). Các phương pháp điều trị 
được yêu cầu thực hiện trong ngày học sẽ cần có lệnh của Bác sĩ và sự đồng ý 
bằng văn bản của phụ huynh. 
 
___ CÓ, tôi cho phép nhân viên của trường được đào tạo điều trị sơ cứu cho con  
       tôi. 
 
___ KHÔNG, tôi không ủy quyền cho nhân viên của trường điều trị cho con tôi. 
 
X_______________________________________________ Ngày __________ 
   Chữ Ký Của Cha Mẹ / Người Giám Hộ 
 
Các dịch vụ y tế của Học Khu PfISD có các giao thức do bác sĩ ký cho phép y tá 
của trường điều trị sơ cứu. Phương pháp điều trị bao gồm một số loại thuốc bôi và 
thuốc uống không cần bác sĩ kê đơn. Phụ huynh sẽ được liên hệ trước khi con em 
của quý vị được uống acetaminophen, ibuprofen hoặc diphenhydramine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xin vui lòng chấp thuận hoặc từ chối cho phép sử dụng GIỚI HẠN của mỗi 
loại thuốc theo phác đồ không cần bác sĩ kê đơn khi chăm sóc học sinh 
của bạn. 
Thuốc uống  

 

_____Có     _____Không     Tylenol/Acetaminophen 

_____Có     _____Không     Motrin/Ibuprofen 

_____ Có     _____Không    Benadryl/Diphenhydramine 

_____Có     _____Không     Oragel/Anbesol/Benzocaine 

Thuốc Bôi  
 

_____ Có     _____Không     Aloe Vera w/Lidocaine/Burn Gel 

_____ Có     _____Không     Hydrocortisone Cream 

_____ Có     _____Không     Vicks VapoRub/Camphor, Eucalyptus Oil & Menthol 
_____ Có     _____Không     Bandaid Wash/Benzalkonium w/Lidocaine 

SỰ ĐỒNG Ý CÔNG VIỆC XÃ HỘI  
 

PfISD cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cá nhân và nhóm cho học sinh của 
mình. Học sinh có thể muốn gặp nhân viên xã hội vì nhiều lý do, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở: lo lắng về lòng tự trọng, kỹ năng đối phó, kỹ năng quản lý căng 
thẳng, tương tác ngang hàng, quản lý cơn giận dữ, ly hôn / ly thân / mất mát, kỹ 
năng xã hội, tự làm hại bản thân mối quan tâm hoặc ý tưởng tự tử. 
 

Học sinh có thể được cha mẹ, giáo viên, nhân viên, hoặc chính nhân viên xã hội 
của trường giới thiệu đến nhân viên xã hội của trường. Học sinh có thể gặp nhân 
viên xã hội của trường hai (2) lần mà không cần phải có mẫu đơn đồng ý đã ký 
trong hồ sơ. Những sinh viên muốn gặp nhân viên xã hội thường xuyên phải có 
sự đồng ý có chữ ký trong hồ sơ.  
 

Tất cả nội dung trong các buổi học được giữ bí mật ngoại trừ các mối đe dọa làm 
tổn thương chính họ hoặc người khác, hoặc nếu học sinh báo cáo bất kỳ hình 
thức lạm dụng nào. Là một báo cáo bắt buộc, một nhân viên xã hội của trường 
học được yêu cầu báo cáo những tiết lộ về hành vi lạm dụng cho Bộ Gia Đình và 
Dịch Vụ Bảo Vệ, Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em. 
 
____ CÓ, tôi cho phép con tôi gặp nhân viên xã hội của trường. 
____ KHÔNG, tôi không cho phép con tôi gặp nhân viên xã hội của trường. 
 
X__________________________________________ Ngày _________________ 
    Chữ Ký Của Cha Mẹ / Người Giám Hộ
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