
WHAT WE OFFER 
•	 High-quality	prekindergarten	instruction	for	PfISD	students	who	do	not	qualify	for	the	eligibility-based	 
	 prekindergarten	program 
•	 Child-centered,	research-based	PfISD	Pre-K	curriculum	based	on	the	Texas	Prekindergarten	Guidelines	 
•	 Highly-qualified	and	certified	Pflugerville	ISD	teachers	and	assistants 
•	 Full-day	instructional	program	offered	during	regular	school	hours	using	the	PfISD	school	calendar 
•	 Child	to	Teacher	Ratio	–11:1

LOCATIONS	for	2017-18	(limited	space	available	at	each	site): 
•	 Mott	Elementary 
•	 Murchison	Elementary 
•	 Riojas	Elementary 
•	 Rowe	Lane	Elementary

After all seats have been filled, an official waiting list will be developed for each site.

TUITION RATE	for	2017-18: 
$6,500	annual	tuition	per	child	paid	in	10	equal	payments	 
($650	due	at	initial	registration	is	non-refundable.)

REGISTRATION INFORMATION: 
Pflugerville	ISD	Board	Room 
1401	West	Pecan,	Pflugerville,	TX	

Beginning Wednesday, February 15, 2017 at 8 a.m. 
After 12 p.m. on February 15, all enrollment will be conducted in the EDP Office located in the portable office building in the parking lot in 
front of the PfISD Administration building.

Must Bring: 
•	 Proof	of	residency	(mortgage/lease	statement	and	water,	gas,	or	electric	statement) 
•	 A	certified	copy	of	the	student’s	birth	certificate	(must	be	4	years	old	by	September	1,	2017) 
•	 The	student’s	Social	Security	card 
•	 Proof	of	student’s	up-to-date	immunization	record 
•	 Parent/Guardian’s	valid	Texas	driver’s	license,	valid	Texas	photo	identification	card	or	other	 
	 acceptable	picture	identification	reflecting	current	address

Be Prepared To: 
•	 Complete	all	PfISD	registration	paperwork 
•	 Provide	originals	of	required	documents	for	copies	to	be	made	on	site 
•	 Complete	a	tuition	payment	auto	draft	form	(required	for	enrollment) 
•	 Pay	the	non-refundable	registration	tuition	payment	of	$650.

For	more	information,	see	our	webpage	at	 
http://www.pfisd.net/EDPprek,	or	contact	the	Extended	Day	Program	 
at	ExtendedDay@pfisd.net	or	512-594-0148.

Tuition-Based Pre-K

Note:	Tuition-based	students	who	enroll	in	
afterschool	childcare	through	the	Extended	
Day	Program	qualify	for	a	$100	per	child	per	

month	discount	September	-	May.



 
 

PREESCOLAR CON PAGO DE MATRĺCULA 
 
L O  Q U E  O F R E C E M O S  
• Enseñanza de preescolar de alta calidad en inglés para los estudiantes de PfISD que no califican para el programa de preescolar por 
elegibilidad. 

• Centrado en el alumno, basado en la investigación y siguiendo el plan de estudios de PfSID y las directrices para preescolar de Texas. 

• Los maestros y asistentes de Pflugerville ISD son altamente calificados y certificados. 

• Día completo de instrucción, ofrecido durante horas regulares de escuela con el calendario escolar de PfISD 

• La proporción estudiante-maestro es – 11:1 

L O C A L ID A D E S  p a r a  2 0 1 7 -1 8  (e s p a c io  l im ita d o  e n  c a d a  s it io )  

• Primaria Mott  

• Primaria Murchison  

• Primaria Riojas  

• Primaria Rowe Lane  

Después de que todos los lugares se hayan llenado, se desarrollará una lista de espera oficial para cada sitio. 

P re c io  d e  m a t r íc u la  2 0 1 7 -1 8 :  
Matrícula anual de $6,500 por niño en 10 pagos iguales. 

 ($650 se debe pagar al momento de inscripción inicial y no es reembolsable). 

IN F O R M A C IÓ N  P A R A  L A  IN S C R IP C IÓN  
Pflugerville ISD Board Room (oficinas administrativas) 

1401 West Pecan, Pflugerville, TX  

A  p a rtir  d e l  m ié rco le s,  1 5  d e  fe b re ro  d e  2 0 1 7  a  la s  8 :0 0  a .m . 
Después de las 12:00 p.m. el 15 de febrero, toda inscripción se realizará en la oficina de EDP en el salón portátil, ubicado en el estacionamiento 
frente al edificio de la administración de PfISD. 

D e b e n  tra e r:  
• Comprobante de domicilio (recibo de hipoteca o contrato de arrendamiento y factura de agua, gas o electricidad). 

• Una copia certificada del acta de nacimiento del alumno (debe tener 4 años para el 1º de septiembre de 2017) 

• Tarjeta de Seguro Social del estudiante. 

• Comprobante de registro de vacunación actualizado del estudiante. 

• Licencia de conducir válida de Texas del padre o tutor legal, tarjeta de identificación con foto válida de Texas u otra identificación con foto 
aceptable reflejando la dirección actual. 

E sté  p re p a ra d o  p a ra :  
• Completar toda la documentación de inscripción de PfISD. 

• Proporcionar los originales de los documentos requeridos para hacer las copias en el sitio. 

• Completar el formulario de pago automático de matrícula (requerida para la inscripción). 

• Pagar el pago de la matrícula de inscripción no reembolsable de $650. 

 
Para obtener mayores informes, consulte nuestra página web en http://www.pfisd.net/EDPprek o póngase en contacto con el programa de 
día extendido en ExtendedDay@pfisd.net o 512-594-0148. 	  

Nota:	  los	  estudiantes	  con	  pago	  de	  
matrícula	  que	  se	  inscriban	  en	  cuidado	  
después	  de	  la	  escuela	  del	  Programa	  de	  
Día	  Extendido	  califican	  para	  un	  
descuento	  de	  $100	  por	  mes	  por	  niño	  
de	  septiembre	  a	  mayo.	  



 
 

CHÚNG TÔI CUNG CẤP GÌ 
• Giảng dạy tiền mẫu giáo (prekindergaten) chất lượng cao cho những học sinh Học khu Pflugerville không đủ 

điều kiện học chương trình dành cho tiền mẫu giáo đòi đủ điều kiện. Giảng dạy bằng tiếng Anh ỏ lớp tiền 
mẫu giáo chất lượng cao cho học sinh học khu Pflugerville nào không đủ điều kiện theo chương trình tiền 
mẫu giáo đòi đủ điều kiện.  

• Học trình Pre-K của học khu đặt trọng tâm vào trẻ em, có nghiên cứu dựa trên Hướng Dẫn Tiền Mẫu Giáo của Texas.  
• Giáo viên Học Khu Pflugerville và phụ tá chất lượng cao. 
• Chương trình giảng dạy trọn ngày vào những giờ học thường lệ xử dụng lịch học của Học Khu Pflugerville 
• Tỉ lệ học sinh và giáo viên –11:1 

ĐỊA ĐIỂM CHO cho 2017-18 (số chỗ có giới hạn ở mỗi điểm): 
• Mott Elementary 
• Murchison Elementary 
• Riojas Elementary 
• Rowe Lane Elementary 

Sau khi không còn chỗ trống, một danh sách dự khuyết chính thức sẽ được lập cho mỗi điểm. 

MỨC HỌC PHÍ cho 2017-18 

$6,500 mỗi năm cho đứa trẻ trả vào 10 lần bằng nhau  

($650 trả khi ghi danh đầu tiên thì không được trả lại) 

CHI TIẾT GHI DANH: 
Pflugerville ISD Board Room 
1401 West Pecan, Pflugerville, TX 

Bắt đầu thứ Tư, tháng Hai 15, 2017 lúc 8 giờ sáng. 
Sau 12 giờ trưa 15 tháng Hai, mọi ghi danh sẽ thực hiện ở EDP Office tại dãy nhà văn phòng di động ở khu đậu xe phía trước tòa nhà 
Hành Chánh Học Khu Pflugerville. 

Phải Mang Theo: 
• Bằng chứng cư trú (giấy trả tiền mua/thuê nhà và hóa đơn tiền nước, khí đốt, hoặc điện) 
• Bản sao khai sinh của học sinh (phải đủ 4 tuổi vào ngày 1 tháng Chín, 2017) 
• Thẻ An Sinh Xã Hội (Social Security card) của học sinh 
• Giấy chứng nhận chích ngừa (immunization record) mới nhất của học sinh 
• Bằng lái xe hiệu lực của Phụ Huynh/Bảo Hộ, căn cước có hiệu lực có hình của Texas hoặc 

các căn cước có hình khác được chấp nhận có ghi địa chỉ hiện thời 

Phải Sẵn Sàng Để: 
• Hoàn tất mọi giấy tờ đăng ký của Học Khu Pflugerville PfISD  
• Cung cấp những bản chính của các giấy tờ đòi hỏi để làm bản sao chụp tại chỗ 
• Hoàn tất một mẫu trả học phí tự động (được yêu cầu để ghi danh) 
• Trả số tiền đăng ký học phí không bồi hoàn $650. 

 

 
Để biết thêm chi tiết, đọc trang mạng của chúng tôi tại 
http://www.pfisd.net/EDPprek, hoặc liên hệ Extended Day Program tại 
ExtendedDay@pfisd.net or 512-594-0148. 

 

 
   Pre-K Có Đóng Học Phí 

Ghi Chú: Những học sinh có trả học phí  và có 
ghi danh vào lớp giữ trẻ buổi chiều 

(afterschool childcare) với  chương trình  
Extended Day Program thì được bớt $100 cho 
mỗi trẻ mỗi tháng, tháng Chín – tháng Năm. 

http://www.pfisd.net/EDPprek
mailto:ExtendedDay@pfisd.net

