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Bản Kiểm Tra với Phụ Huynh để Đảm Bảo Học Sinh Điều Kiện Vào Mẫu Giáo 
 

Hướng Dẫn:  Sử dụng mẫu này để hỗ trợ phụ huynh hoàn thành thủ tục kiểm tra tính đủ điều kiện vào mẫu giáo cũng như đủ điều 
kiện nhận và nộp các tài liệu bắt buộc cho việc ghi danh.  

Tiêu Chuẩn Đủ Điều Kiện: 
 1.  Học sinh phải đủ 4 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2022. 
 2.  Gia đình học sinh phải cư trú tại Fort Bend ISD và... 
 3.  Đáp ứng MỘT trong ba tiêu chí đủ điều kiện sau:  

• Ngôn ngữ 
• Thu nhập 
• Khác (Vô Gia Cư, Chăm Sóc Nuôi Dưỡng, Tình Trạng Quân Nhân, đủ điều kiện nhận Giải Thưởng Ngôi Sao của Tiểu 

Bang Texas (Star of Texas Award)) 
Ngôn ngữ Thu nhập 

KIỂM TRA KHI HOÀN TẤT: 
 *Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà - là một phần của 

quy trình đăng ký trực tuyến 
 *Đánh Giá Năng Lực Anh Ngữ dành cho Người Mới Bắt 

Đầu (preLAS): 
 
*Lưu Ý Quan Trọng: 
 Nếu một trong hai câu trả lời của quý vị cho thấy trẻ sử 

dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, khu học chánh 
phải tiến hành đánh giá để xác định xem khả năng giao 
tiếp bằng tiếng Anh của con quý vị ở mức độ nào. 

 Thông tin đánh giá preLAS sẽ được sử dụng để xác định 
xem học sinh có phù hợp với các dịch vụ chương trình 
Song Ngữ và/hoặc Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai hay 
không và để thông báo về các đề xuất về việc giảng dạy 
và xếp lớp theo chương trình. 

CUNG CẤP MỘT TRONG CÁC TÀI LIỆU SAU: 
 Chứng nhận đủ điều kiện tiếp nhận Chương Trình Trợ Giúp Dinh 

Dưỡng Bổ Sung (SNAP) hoặc ảnh chụp màn hình từ trang web 
 Hiện tại đang tiếp nhận Medicaid hoặc Chương Trình Bảo Hiểm Y 

Tế Cho Trẻ Em (CHIP) 
 Cuống phiếu lương hiện tại (có ghi ngày tháng trong vòng 30 ngày)  
 Báo Cáo Thu Nnhập từ người sử dụng lao động 
 Tài Liệu Chứng Minh Tình Trạng Thất Nghiệp 
 Cuống thanh toán phúc lợi của người lao động 
 Cuống thanh toán phúc lợi cho người khuyết tật 
 Hồ sơ kinh doanh/nông nghiệp như sổ cái và/hoặc cuống phiếu thu 

nhập tự ghi nhận nếu tự kinh doanh  
 Tờ khai thuế thu nhập của năm trước nếu tự kinh doanh 

Vô Gia Cư Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Tình Trạng Quân Nhân Giải Thưởng Ngôi Sao của Tiểu 
Bang Texas 

KIỂM TRA KHI HOÀN 
TẤT:  
 Bảng Câu Hỏi về 

Tình Trạng Cư Trú 
của Học Sinh (do 
nhà trường cung 
cấp) 

 Gói Vô Gia Cư dành 
cho Học Sinnh (do 
nhà trường cung 
cấp) 

 Gặp gỡ cố vấn/nhân 
viên hỗ trợ xã hội 

CUNG CẤP MỘT TRONG CÁC TÀI LIỆU SAU ĐỐI VỚI MỘT TRONG CÁC HẠNG MỤC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÊU TRÊN: 
 Quyết định của Sở Gia Đình 

và Dịch Vụ Bảo Vệ Tiểu 
Bang Texas (DFPS) để 
chứng minh đủ điều kiện 

 Mẫu Ủy Quyền Vai Trò - 
Chăm Sóc Nuôi 
Dưỡng/Chăm Sóc Nội Trú 
(CPS) đối với vai trò người 
nuôi dưỡng là Mẫu 2085FC 

 Mẫu Ủy Quyền Vai Trò - 
Chăm Sóc Nuôi 
Dưỡng/Chăm Sóc Nội Trú 
(CPS) đối với vai trò cha/mẹ 
nuôi là Mẫu K-902-2226-  

 Thỏa Thuận Vai Trò Cha/Mẹ 
Nuôi 

 Xác Minh Giấy Tờ Tùy Thân có 
ảnh của Bộ Quốc Phòng Hoa 
Kỳ (KHÔNG SAO CHÉP ID) 

 Tuyên Bố Phục Vụ Quân Đội 
 Bản Sao Giấy Chứng Tử 
 Bản Sao Huy Chương Khen 

Tặng Thương Bệnh Binh 
 Bản sao công văn của người 

chỉ huy 
 Bản sao công văn của Bộ Cựu 

Chiến Binh Hoa Kỳ 
 Tài liệu chứng minh rằng 

người phục vụ quân đội làm 
công tác MIA 

Phụ huynh/người đủ điều kiện 
nhận Giải Thưởng Ngôi Sao của 
Tiểu Bang Texas có thể nộp: 
 
 Bản sao nghị quyết (giấy chứng 

nhận) được trao giải thưởng 
đôi với cha mẹ của trẻ 

 Bằng chứng có tên trong danh 
sách những người được vinh 
danh trước đây tại  
https://gov.texas.gov/uploads/files/o
rganization/criminal-
justice/PastStarOfTexasAwards.pdf   
 

Lưu Ý Quan Trọng: 
 Con của các gia đình quân nhân đủ điều kiện vào Mẫu Giáo khi trẻ: 

 là con của thành viên tại ngũ của các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, bao gồm các lực lượng quân sự nhà nước 
hoặc nằm trong đội ngũ dự bị của các lực lượng vũ trang, người được chính quyền ra lệnh thực hiện nghĩa vụ 

 là con của thành viên lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, bao gồm cả lực lượng quân đội nhà nước hoặc nằm 
trong đội ngũ dự bị của lực lượng vũ trang, người bị thương hoặc hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ 

Con của phụ huynh đủ điều kiện nhận Giải Thưởng Ngôi Sao của Tiểu Bang Texas sẽ đủ điều kiện vào Mẫu Giáo nếu 
phụ huynh: 

https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
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Các Mẫu Tài Liệu Được Chấp Thuận đối với Học Sinh Mẫu Giáo Đủ Điều Kiện Năm Học 2022-2023 

 

 là sĩ quan hòa bình theo Bộ Luật §3106.002 của Chính Quyền Tiểu Bang Texas 
 là lính cứu hỏa theo Bộ Luật §3106.003 của Chính Quyền Tiểu Bang Texas hoặc 
 là người tiên phong về y tế khẩn cấp theo Bộ Luật §3106.004 của Chính Quyền Tiểu Bang Texas hoặc 



Các Tài Liệu Ghi Danh Bắt Buộc: 
Sau khi xác định đủ điều kiện vào Mẫu Giáo, vui lòng cung cấp một bản sao của mỗi tài liệu cần thiết cho ADA/Thư Ký Thường Trực của 
trường để ghi danh cho con quý vị đến trường.   
 Hồ Sơ Khai Sinh 

 Giấy Khai Sinh (bản gốc) 
                            hoặc 
 Hồ sơ chứng sinh do bệnh viện cấp,  
 Hồ sơ nhận con nuôi 

 
 
 
 

 

 Bằng Chứng Nhận Dạng Người Giám 
Hộ 
 Giấy Tờ Tùy Thân Có Ảnh của Phụ 

Huynh do Tiểu Bang Cấp  
 Giấy Phép Lái Xe do Tiểu Bang Cấp 
 Hộ Chiếu Hợp Lệ 

 
 
 

 Hóa Đơn Tiện Ích 
 Điện 
 Nước 
 Gas 

 
 
 
 
Lưu ý: phải nộp tài liệu còn mới và có ghi ngày tháng 
trong vòng 30 nyày kể từ ngày nộp đơn. 

 Thẻ An Sinh Xã Hội 
• Thẻ gốc (khi có sẵn) 

 
 
 

 

 Bằng Chứng Cư Trú tại Quận Fort 
Bend 
 Chứng thư 
 Thế chấp 
 Sao kê thế chấp hàng tháng 
 Tập hồ sơ thanh toán thế chấp 
 Cho thuê nhà ở 
 Báo cáo thuế tài sản 

 
 
 

 Hồ Sơ Tiêm Chủng của Trẻ 
 

Các Tài Liệu Ghi Danh Thay Thế để Xem Xét Theo Từng Trường Hợp: 
Nếu không thể có được tài liệu từ bất kỳ danh mục nào nêu trên, vui lòng cung cấp các tài liệu cần thiết có thể chấp nhận được cho ADA/Thư Ký 
Thường Trực của trường để ghi danh cho con quý vị đến trường.  Tài liệu thay thế được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và có thể được đánh giá. 

 Hồ Sơ Khai Sinh 
 Văn bản về ngày sinh của trẻ 

được bộ phận của Sở Dịch Vụ Y Tế 
Tiểu Bang Texas ban hành sẽ là 
căn cứ về số liệu thống kê quan 
trọng cho mục đích nhập học của 
trường  

 Hộ chiếu 
 Hồ sơ rửa tội của nhà thờ 

 
 
 

 

 Bằng Chứng Nhận Dạng Người Giám 
Hộ 
 Sổ hộ chiếu Hoa Kỳ 
 Thẻ hộ chiếu 
 Giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ  
 Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch có ảnh 

nhận dạng (N-550, N-560, N-561, N-570, 
hoặc N-578) 

 Giấy tờ tùy thân có ảnh của quân đội 
Hoa Kỳ dành cho quân nhân tại ngũ, 
dự bị hoặc đã nghỉ hưu 

 
 
 
 

 Hóa Đơn Tiện Ích 
 Điện 
 Nước 
 Gas 

 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Phải xuất trình tài liệu còn mới và có ghi ngày 
tháng trong vòng 30 nyày kể từ ngày nộp đơn. 

 Thẻ An Sinh Xã Hội 
 Giấy tờ tùy thân quân nhân phụ thuộc 

có Số An Sinh Xã Hội (SSN) in sẵn  
 Thẻ y tế, thẻ Medicare hoặc Medicaid 

có SSN 
 
 
 

 Bằng Chứng Cư Trú tại Quận Fort 
Bend 
 Chính sách hoặc chứng từ bảo hiểm chủ 

sở hữu nhà ở 
 Chính sách hoặc chứng từ bảo hiểm người 

thuê nhà 
 Thư từ một tổ chức tài chính; bao gồm 

séc, tiết kiệm, tài khoản đầu tư 
 Chứng từ thẻ tín dụng có ghi ngày tháng 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn. 
 Bản Tuyên Thệ Ở Ghép/Ở Chung (có công 

chứng) hoặc   
 Mẫu Gia Hạn Ở Ghép/Ở Chung 

 

 
 

 Hồ Sơ Tiêm Chủng của Trẻ 
 Giấy miễn trừ y tế được ký bởi Bác Sĩ Y 

Khoa (MD) hoặc Bác Sĩ Y Khoa Chỉnh 
Hình (DO) được Hoa Kỳ cấp phép, nêu 
rõ lý do y tế mà trẻ không thể tiêm các 
vắc-xin cụ thể.  

 Tuyên thệ miễn tiêm các vắc-xin bắt 
buộc vì lý do lương tâm, bao gồm cả 
niềm tin tôn giáo. 
https://www.dshs.texas.gov/immunize/sc
hool/exemptions.aspx  
 

 
 
 
Lưu ý: Trừ khi tuyên bố miễn trừ quy định tình trạng 
suốt đời, việc miễn trừ chỉ có hiệu lực trong vòng một 
năm. 

https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx


Hướng Dẫn: Sử dụng bản kiểm tra này để hỗ trợ phụ huynh cung cấp các tài liệu cần thiết để ghi danh vào chương trình mẫu giáo 
của trường. 

 


