Yêu Cầu về Bằng Cớ Cư Trú
Bạn Cần Biết Gì Về Bằng Cớ Cư Trú
Để bảo đảm những tài nguyên của Học Khu Pflugerville được vận dụng cho học sinh cư ngụ trong Học Khu
Pflugerville, tất cả học sinh thuộc thành phần sau đây được đòi hỏi phải cung cấp bằng cớ cư trú, như được
hoạch định trong tiến trình tái xác minh tình trạng cư trú của học khu Pflugerville đã được bắt đâu trong niên
học 2011-12.
•
•
•

Tất cả học sinh mới đến Học Khu Pflugerville
Học sinh cũ của Học Khu Pflugerville sẽ vào Mẫu Giáo, lớp 3, 6 và 9
Học sinh cũ có sự thay đổi của địa chỉ

Theo Texas Education Code §25.001(b)(1), một học sinh được quyền theo học ở học khu khi học sinh và
một phụ huynh cư ngụ trong học khu. Văn kiện này cung cấp những dữ kiện về chứng từ cần để giúp minh
chứng tình trạng cư trú. Nếu quý vị không thể cung cấp được những chứng từ yêu cầu, xin hãy thảo luận vấn
đề này với trường của cháu.
Texas Education Code §25.001(b)(2-9), xác định những trường hợp khác nữa mà theo đó đứa trẻ có thể ghi danh
học. Một học sinh ghi danh học theo quy định TEC §25.001(b)(2-9) sẽ đòi hỏi những mẫu bổ túc để hoàn chỉnh
như là, nhưng không giới hạn đến, Cư Trú Tạm (Temporary Residence) hoặc Giấy Ủy Quyền (Power of
Attorney). Bất cứ trường hợp đặc biệt nào cũng có thể thảo luận với một giới chức hành chánh trường và/hoặc
một người được chỉ định (thí dụ nhân viên hộ tịch).
Tất cả đơn ghi danh vào trường công của Học Khu Pflugerville theo TEC §25.001 sẽ đòi hỏi ít nhất 3 bằng chứng
về cư trú. Nếu những chứng từ chứng minh tình trạng cư trú không được nạp trong thời gian 35 ngày kể từ khi
ghi danh, Học Khu Pflugerville sẽ tiến hành một cuộc điều tra để quyết định sự hợp lệ của học sinh/gia đình.
Trong trường hợp Học Khu Pflugerville khám phá ra là chứng từ giả và học sinh không phải là cư dân trong Học
Khu, học sinh sẽ bị buộc thôi học ở Học Khu Pflugerville. Học Khu Pflugerville có thể tiến hành những thủ tục
pháp lý đối với phụ huynh về chi phí Học Khu đã dành cho học sinh này về duy trì điều hành và chi tiêu dựa theo
TEC §25.001(h)(2) đối với thời gian mà học sinh không đủ điều kiện đã đăng ký học trong một trường ở Học
Khu Pflugerville.
Không đưa ra được những chứng từ thích đáng có thể dẫn tới việc nhân viên trường tiến hành điều tra để quyết
định tình trạng cư trú hợp lệ của học sinh và một phụ huynh. Cuộc điều tra có thể gồm việc thăm nhà của viên
chức trường hoặc của School Resource Officer (SRO). Điều khoản thủ tục cư trú trong văn kiện này không áp
dụng đối với học sinh vô gia cư.

Tất cả đương đơn phải nộp ít nhất một chứng từ trong mỗi của ba cột dưới đây:
Cột A
 Giấy tiền nợ mua nhà trong
60 ngày vừa qua.
 Hợp đồng thuê nhà 60 ngày
vừa qua.
 Giấy tờ hợp pháp về việc thuê
lại.
 Giấy tờ hợp pháp của chủ nhà
xác định việc cho thuê.
 Tờ Cam kết Cư Trú Tạm với
băng lái xe được cập nhật đệ
nạp trong vòng 35 ngày.
 Thỏa thuận Section 8.

Cột B
Một hóa đơn hoặc đơn đặt hàng có ghi
ngày chưa quá 60 ngày:





Hóa đơn nước
Hóa đơn chất đốt
Hóa đơn điện
Đơn đặt hàng (cho cư dân
mới)

Không chấp nhận hóa đơn phôn tay và
cáp. Cũng không chấp nhận thông báo
đình chỉ.
Nếu một gia đình sống chung với cá
nhân hay gia đình khác và không trả
tiền thuê mướn theo Temporary
Residence Form, gia đình phải nạp
một hóa đơn với tên của ngươi chủ
hoặc thuê nhà.

Cột C


Bằng lái Texas còn hiệu lực ~
cùng địa chỉ như các chứng từ
khác



Bằng lái Texas còn hiệu lực ~
không cùng địa chỉ như các
chứng từ khác



Căn cước có hình của Texas
còn hiệu lực

Xin thảo luận với nhà trường
nếu thiếu bất cứ chứng từ nào.

Mọi gia đình có thể báo cáo về gian dối cư trú bằng cách tiếp xúc với văn phòng chính của học khu tại 594-0000
và/hoặc trường con em đang học.

