
 
 

 

Hợp Lệ Cơ Bản Để Học Prekindergarten  
Prekindergarten là chương trình học sớm được soạn thảo để chuẩn bị cho tất cả trẻ 4 tuổi đủ điều kiện đi học mẫu giáo 
(kindergarten). Các lớp prekindergarten nguyên ngày dạy bằng tiếng Anh, tiếng Spanish và tiếng Việt tại các trường tiểu học của Học 
Khu Pflugerville. Tất cả trẻ em phải đủ 4 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2019 và đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện hợp lệ sau đây: 

Điều kiện hợp lệ Pre-K: 
• Khó Khăn Kinh Tế – Đứa trẻ hợp lệ cho chương trình bữa ăn 

miễn phí/giảm giá 
• Kém Anh Văn – Đứa trẻ không thể nói và hiểu tiếng Anh 
• Phụ Huynh Là Quân Nhân – Con của thành viên trong lực lượng vũ 

trang (bao gồm lực lượng quân sự của bang hoặc lực lượng trừ bị) 
hoặc con của thành viên lực lượng vũ trang đã bị thương hoặc chết khi 
thi hành nhiệm vụ 

• Vô Gia Cư – Đứa trẻ đủ điều kiện theo định nghĩa của Bộ Luật Trợ 
Giúp Vô Gia Cư  (McKinney- Vento Homeless Assistance Act) 

• Được Nhận Nuôi (Foster Care) – Đứa trẻ được chăm sóc theo dịch vụ  
Bảo Vệ Gia Đình (Texas Department of Family and Protective Services) 

• Huy Chương Star of Texas Award – Đứa trẻ có phụ huynh/bảo hộ 
nhận huy chương này 

 
 

Đố với đứa trẻ không đủ kiều kiện hợp lệ, học phí cơ bản 
prekindergarten sẽ được cho biết tại những trường được chỉ định ở 
Học Khu Pflugerville. Để có them thông tin, xin xem trang mạng 
www.pfisd.net/prek 
 

Giấy Tờ Đăng Ký Pre-K: 

Phải mang theo: 
• Hồ sơ chích ngừa mới nhất của đứa trẻ 
• Giấy khai sinh của đứa trẻ 
• Thẻ an sinh xã hội (social security card) của đứa trẻ 
• ID có hình của cha mẹ hoặc phụ huynh đi cùng 
• Bằng chứng cư trú 

• Hóa đơn khí đốt, nước HOẶC điện hiện thời 
• Hợp đồng thuê (lease agreement) HOẶC thông báo 

trả tiền mua nhà (mortgage statement) hiện thời 
• Hóa đơn điện thoại di động và truyền hình cáp 

không được chấp nhận là bằng chứng  cư trú). 
• Bằng Chứng Thu Nhập 

• Cuống ngân phiếu lương trị giá cho một tháng  
• Thư về trợ cấp SNAP  
• Thư về trợ cấp TANF    
• Thư chấp thuận Medicaid (nếu có) 

 

KINDERGARTEN REGISTRATION    
(Đăng Ký Mẫu Giáo) 
Ngày Đăng Ký Kindergaten (Mẫu Giáo)  

Đăng ký tại trường tiểu học thuộc khu vực trường học của mình 

Thứ Tư,  1 tháng 5 – 8:30 a.m. - 2 p.m. 
Gia đình mẫu giáo (đứa trẻ được 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9) 

Thứ Năm,  2 tháng 5 – 10 a.m. - 6:30 p.m. 
Cho cả gia đình tiền mẫu giáo và mẫu giáo 

 

  Giấy Tờ Đăng Ký Kindergarten  

Phải mang theo: 
• Hồ sơ chích ngừa mới nhất của đứa trẻ 
• Giấy khai sinh của đứa trẻ 
• Thẻ an sinh xã hội (social security card) của đứa trẻ 
• ID có hình của cha mẹ hoặc phụ huynh đi cùng 
• Bằng chứng cư trú 

• Hóa đơn khí đốt, nước HOẶC điện hiện thời 
• Hợp đồng thuê (lease agreement) HOẶC thông báo trả tiền 

mua nhà (mortgage statement) hiện thời 
         

 

 
PRE-K REGISTRATION 
(Đăng Ký Tiền Mẫu Giáo) 

Ngày Đăng Ký Pre-K Registration (Tiền Mẫu Giáo)  
Đăng ký tại trường tiểu học thuộc khu vực trường học của mình  

Thứ Ba, 30 tháng 4 – 8:30 a.m. - 2 p.m. 
Gia đình Tiền Mẫu Giáo (cháu được 4 tuổi vào 1 tháng 9) 

Thứ Năm, 2 tháng 5 – 10 a.m. - 6:30 p.m. 
Cho cả gia đình tiền mẫu giáo và mẫu giáo   

http://www.pfisd.net/prek

