Proof of Residency Requirements
(Bằng Chứng Tình Trạng Cư Trú)
Văn Kiện Yêu Cầu
Ghi Danh Ban Đầu
Theo Texas Education Code §25.001(b)(1), học sinh được quyền nhập học nếu học sinh và một phụ huynh cư trú trong
học khu. Ít nhất hai bằng chứng cư trú được yêu cầu cho học sinh sau đây:
• tất cả đơn ghi danh ban đầu ở trường công lập thuộc học khu Pflugerville.
• học sinh mẫu giáo, và
• học sinh các lớp 6 và 9.
Những học sinh thuộc các nhóm nêu trên phải cung cấp ít nhất một chứng từ của mỗi cột để có tổng cộng hai chứng từ.
Cột A

•
•
•
•
•

Giấy trả tiền nhà (mortgage) trong vòng 60 ngày vừa qua.
Giấy thuê nhà trong vòng 60 ngày vừa qua.
Tờ khai pháp lý về thuê lại.
Tờ khai pháp lý của chủ nhà xác nhận việc thuê nhà.
Thỏa tuận điều 8 (Section 8).

Nếu gia đình đang ở chung với một cá nhân hoặc gia đình và
không trả tiền thuê nhà tạm trú, gia đình sẽ nộp một chứng từ
ở cột này với tên của người sở hữu hoặc cho thuê tài sản. Giấy
ủy quyền phải tuân theo các thủ tục tương tự liên quan đến
việc nộp bằng chứng cư trú

Cột B
Một hóa đơn tiện nghi hoặc đơn đặt hàng trong vòng 60 ngày vừa qua:
• Hóa đơn nước
• Hóa đơn chất đốt
• Hóa đơn điện
• Đơn đặt hàng tiện nghi điện, nước,… (cho người mới đến ở)
• Chúng tôi không chấp nhận hóa đơn phôn tay, truyền hình cáp
và bảo hiểm. Thông báo chấm dứt cũng không được chấp nhận.
Nếu gia đình đang ở chung với một cá nhân hoặc gia đình và không trả
tiền thuê nhà tạm trú, gia đình sẽ nộp một hóa đơn tiện nghi với tên chủ
nhà hoặc người thuê nhà. Giấy ủy quyền phải tuân theo các thủ tục
tương tự liên quan đến việc nộp bằng chứng cư trú.

Bằng lái xe Texas hợp lệ, ID Texas hợp lệ có hình, hoặc loại tài liệu ID khác sẽ được yêu cầu để phụ huynh và/hoặc giám
hộ đăng ký học sinh của mình. Bất kỳ loại trường hợp đặc biệt nào thí dụ thiếu giấy tờ tài liệu có thể được thảo luận
với quản trị viên trường học và/hoặc người được chỉ định.
Nếu những chứng từ về cư trú này không được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học, Học Khu Pflugerville sẽ tiến
hành một cuộc điều tra để xác định tư cách hợp lệ của học sinh. Cuộc điều tra có thể bao gồm một chuyến thăm nhà bởi
một viên chức nhà trường hoặc nhân viên điểm danh. Trong trường hợp Học Khu xác định tài liệu bị làm sai lệch và học
sinh không phải là cư dân thuộc Học Khu Pflugerville, học sinh sẽ được yêu cầu ra khỏi PFISD.
Cập Nhật Địa Chỉ
Tất cả địa chỉ cập nhật của học sinh Học Khu Pflugerville đòi hỏi phải có hai bằng chứng về cư trú. Chứng từ về cư trú có
thể đưa lên mạng khi học sinh cũ ghi danh trên mạng (với những trường tiên phong) và/hoặc đệ nạp với bộ hồ sơ ngày đầu
(first day packet) được phân phối cho học kỳ mùa thu.
Học Khu Pflugerville có thể thỉnh thoảng ngẫu nhiên kiểm soát về khu vực theo học. Nếu học sinh học không đúng trường
theo như địa chỉ của mình, học sinh sẽ bị cho nghỉ học và phải về đúng với khu vực trường học của mình.
Gia đình có thể báo cáo gian dối về cư trú bằng cách liên lạc với văn phòng chính của học khu ở 594-0000
và/hoặc trường mình.
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