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ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN 

 

Vui lòng điền các thông tin sau. Hãy chắc chắn điền vào tất cả các chỗ trống (nhập N/A (không xác định) nếu phù hợp). 
 

Tên Cơ sở của Trường Đặc quyền/Tên Trường Đặc quyền Năm học 

    

Thông tin Học sinh 

Vui lòng nhập tên hợp pháp đầy đủ của học sinh như được ghi trong giấy khai sinh. *Thông tin Bắt buộc 

Tên* Tên đệm* Họ* Tước hiệu* 

        

Dân tộc* Chủng tộc* Giới tính* 

       

Ngày sinh* Đăng ký vào Cấp lớp* Học khu Nơi Cư trú 

      

Định danh Học sinh 

Hệ thống Dữ liệu Học sinh Texas đối chiếu học sinh với học bạ hiện có của các em bằng một trong các cách định danh sau. Quý vị có thể truy 

cập vào Mã S-number hoặc Texas Student Unique Identification (Mã số Định danh Học sinh Duy nhất tại Texas) của con quý vị trên học bạ 
trước đây hoặc bằng cách liên hệ với trường học cũ của con quý vị. 

Vui lòng cung cấp một trong các số định danh sau. 

Số An sinh Xã hội (SSN)* Số S-Number Số Texas Student Unique Identification 
(Mã số Định danh Học sinh Duy nhất 

tại Texas) 

      

Con tôi chưa bao giờ ghi danh vào các trường công lập tại Texas (kể cả các trường đặc quyền). 

*Việc cung cấp SSN là tự nguyện và được sử dụng để đối chiếu ID Duy nhất của học sinh thông qua Hệ thống Dữ liệu Học sinh Texas. Nếu 

quý vị không muốn cung cấp SSN, vui lòng cung cấp S-number hoặc Texas UID. Nếu không có S-number hoặc Texas UID nào tồn tại, một số 

sẽ được tạo. 

☐ 
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ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG ĐẶC QUYỀN 

 

Thông tin Người giám hộ Chính 

Họ* Tên* 

    

Địa chỉ Đường phố Nơi Cư trú Chính* Thành phố* Tiểu bang* Mã Zip* 

        

Số Điện thoại Liên lạc* Địa chỉ Email 

    

Phương thức liên lạc ưu tiên ☐ Điện thoại ☐ Tin nhắn Văn bản ☐ Email 

 XÁC NHẬN (Bắt buộc): Bằng việc đánh dấu vào hộp kiểm này, tôi xác nhận với sự hiểu biết tốt nhất của tôi và tin rằng 
thông tin trong đơn đăng ký này là đầy đủ và chính xác, tôi là người giám hộ hợp pháp của học sinh được liệt kê ở trên và 
tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc sai sự thật nào có thể dẫn đến việc từ chối đơn này hoặc buộc học sinh 
nghỉ học trong tương lai. 

Trường học này không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, quốc gia xuất xứ, dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, hoặc khả năng học tập hoặc thể thao. 

Thông tin Không Bắt buộc 

Nếu chọn Có, vui lòng nhập tên của người đó. Tên Anh/chị/em/Nhân viên hoặc Thành viên Hội đồng 
 

Một người con khác của tôi đang đăng ký vào học trường đặc quyền này.  ☐ Có ☐ Không 

Một người con khác của tôi đang theo học trường đặc quyền này. ☐ Có ☐ Không 

Đây là con của nhân viên hoặc thành viên hội đồng của trường đặc quyền này. ☐ Có ☐ Không 

 

Nếu trường học hoặc chương trình được phép lựa chọn, con tôi thích lịch học A.M. hay P.M. ☐ AM ☐ PM 

Con tôi có thể đủ điều kiện để vào lớp mầm non miễn phí, dựa trên các tiêu chí sau: ☐ Có ☐ Không 
 không thể nói và hiểu Anh Ngữ; hoặc  

 có hoàn cảnh khó khăn về mặt giáo dục; hoặc  

 là một trẻ vô gia cư, theo định nghĩa của 42 Bộ luật Hoa Kỳ §11434a; hoặc 

 là con của một quân nhân tại ngũ của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ; hoặc 

 là con của một thành viên lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, người bị thương hoặc thiệt mạng khi đang tại ngũ; hoặc 

 đang hoặc đã từng thuộc quyền giám hộ của Sở Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ; hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng ở một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ 
khác, nếu trẻ đang cư trú tại tiểu bang này; hoặc  

 là con của một người đủ điều kiện nhận Giải thưởng Ngôi sao của Texas. 

☐ 
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