
 
 

Câu hỏi thường gặp về Đăng ký học Mẫu giáo 
 
 

H: Con tôi có đủ điều kiện học mẫu giáo ở Fort Bend ISD không? 
 
Đ: Để đủ điều kiện học mẫu giáo tại Fort Bend ISD, trẻ phải đủ bốn (4) tuổi vào hoặc trước ngày 01 tháng 09, là cư 

dân của Fort Bend ISD và đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

 

 Trình độ tiếng Anh hạn chế vì thường sử dụng một ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh tại nhà 
(Học sinh đủ điều kiện về mặt ngôn ngữ sẽ được kiểm tra để xác định vị trí trong chương trình.), 
hoặc 

 Đủ tiêu chuẩn theo Hướng dẫn về Tiêu chuẩn Đủ điều kiện về Thu nhập Liên bang (Phụ huynh phải 
mang theo chứng từ chứng minh thu nhập cho ít nhất một tháng thu nhập, bao gồm cả séc ngắn hạn, 
tuyên bố thanh toán trợ cấp nuôi con, hoặc thư xác nhận đủ điều kiện SNAP, v.v.), hoặc 

 Vô gia cư, hoặc 

 Hiện tại hoặc trước đây thuộc diện được bảo vệ bởi Sở Dịch vụ Bảo vệ và Gia đình, hoặc 

 Là con phụ thuộc của một thành viên Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đang tại chức hoặc một thành viên 
của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã bị thương hoặc bị thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ, hoặc 

 Là một người phụ thuộc của một sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa hoặc người phản ứng y tế khẩn cấp bị 
thương nặng hoặc thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ và nhận được Giải thưởng Star of Texas. 

 
H: Fort Bend ISD có cung cấp các lớp mẫu giáo tại mọi trường tiểu học không? 

 
Đ: Fort Bend ISD không cung cấp các lớp mẫu giáo tại mọi trường tiểu học; tuy nhiên, sẽ có đủ chỗ cho bất kỳ học 

sinh nào đủ điều kiện học mẫu giáo. 

 
H: Làm thế nào để tôi xác định vị trí trường mẫu giáo được khoanh vùng của tôi? 

 
Đ: Để xác định trường mẫu giáo được khoanh vùng của con bạn, vui lòng kiểm tra Trình tự Theo học Mẫu giáo và 

tìm chương trình phù hợp với con bạn. Nếu bạn không biết gì về trường mẫu giáo tại địa phương của mình, hãy 
kiểm tra Trình tìm kiếm Trường để tìm trường của bạn. 

 
H: Làm thế nào để tôi đăng ký cho con tôi đi học mẫu giáo trong năm học 2020-2021? 

 

Đ: Quy trình đăng ký trực tuyến COVID-19 sẽ thay thế các cuộc hẹn trực tiếp cho đến khi có thông báo mới: 

 Bước 1: Trước hết, bạn phải hoàn thành đăng ký trực tuyến tại* Trẻ phải đủ bốn tuổi vào hoặc 
trước ngày 01 tháng 09 năm 2020. 

 Bước 2: Phụ huynh nhận được email xác nhận từ cán bộ đăng ký cùng với hướng dẫn về cách gửi tài 
liệu an toàn. 

 Bước 3: ADA sẽ xem xét, đánh giá tài liệu đã nộp 

 Bước 4: Phụ huynh sẽ nhận được email từ cán bộ đăng ký (ADA) xác nhận rằng đã nhận được các tài liệu 
cùng với Bản khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà (HLS) đính kèm. Tất cả các phụ huynh phải trả lời email xác minh 
và/hoặc sửa nội dung của HLS. 

 Bước 5: Phụ huynh của các học sinh có HLS chỉ ra một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, sẽ nhận 
được hướng dẫn từ nhà đăng ký về cách lên lịch kiểm tra ngôn ngữ khi các cơ sở FBISD mở lại. 

 
H: Các tài liệu phải được gửi một cách an toàn là gì? 
 
Đ: Thu thập toàn bộ tài liệu hợp lệ trước buổi hẹn. 
 

 Giấy khai sinh hoặc tài liệu TEA hợp lệ khác 

 Thẻ an sinh xã hội (nếu không có, khu học chánh có thể cấp ID duy nhất; hãy liên hệ với Phòng Công tác Học 

https://www.fortbendisd.com/cms/lib/TX01917858/Centricity/Domain/17165/2020-21%20SY%20PreK%20Feeder%20Patterns%205.13.20.pdf
http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=FBI3ZZGURTWK


sinh) 

 Các tài liệu chứng minh thu nhập hợp lệ (nếu đây là tiêu chí tuyển sinh). Các tài liệu này bao gồm: 
o Phiếu lương hiện tại, thư của chủ lao động có nêu rõ tổng mức lương và các lần trả lương định kỳ, biên lai 

thanh toán khoản bồi thường của hoặc biên lai thanh toán cho khuyết tật của người lao động, số hồ sơ 
SNAP hoặc TANF hiện tại để hưởng bữa ăn miễn phí. 

o Đối với người tự kinh doanh thì chấp nhận các chứng từ doanh nghiệp hoặc trang trại, chẳng hạn như sổ 
cái và/hoặc phiếu lương tự cấp hoặc báo cáo thuế thu nhập năm ngoái. 

Xác nhận Căn cước Quân nhân của Bộ Quốc phòng (căn cước của trẻ hoặc phụ huynh) hoặc các tài liệu quân sự 
khác do Sở Giáo dục Bang Texas quy định. Nếu khu học xá có câu hỏi, hãy xem mục quân sự tại Câu hỏi thường gặp 
TEA-PK Câu 28 

 Xác nhận DFPS (Cục Gia đình và Bảo vệ Texas) do Bang cấp quyền bảo hộ cho trẻ trong quá khứ hoặc hiện tại 

 Căn cước của phụ huynh/người giám hộ có ảnh 

 Chứng nhận nơi cư trú như chứng từ, hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng thế chấp 

 Hóa đơn sinh hoạt (điện, nước hoặc ga) 

 Sổ tiêm chủng cập nhật 

 Vui lòng lưu ý rằng không chụp ảnh hoặc sao chép căn cước quân nhân. 
 

 H: Nếu tôi muốn chuyển đến học khu khác thì sao? 

Đ: Các học sinh mẫu giáo không đủ điều kiện để chuyển trường. Nếu bạn có câu hỏi hay vấn đề gì, vui lòng liên 
hệ Phòng Công tác Học sinh. 

 
Phòng Công tác Học sinh 16431 
Lexington Blvd. Suite 101 Sugar 
Land, Texas 77479 

ĐT: (281) 327-2829 Fax: (281) 327-2830 
student.affairs@fortbendisd.com 

 

H: Tôi có thể tìm thông tin bổ sung về trường mẫu giáo và việc đăng ký ở đâu? 

 
Đ: Vui lòng truy cập trang web của trường mẫu giáo tại www.fortbendisd.com/preK hoặc liên hệ Thư ký Tham 

gia của học khu tiểu học tại địa phương bạn. Một danh sách thông tin liên hệ trường được đăng trên trang 
web http://campuses.fortbendisd.com/. 

 

H: Nếu tôi là người vô gia cư và không thể cung cấp hồ sơ thì sao? 
 

Đ: Bạn có thể đăng ký trực tiếp tại trường được khoanh vùng của bạn vào ngày đăng ký. Bạn sẽ gặp một người 
hoạt động xã hội để hoàn thành đơn xin nhập học với tình trạng vô gia cư McKinney Vento. 

 
 

Đã sửa đổi ngày 01/05/2020 
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