
 
 

 
 
      

 

 Mẫu Đơn cho Học sinh Mẫu giáo 2021-22 TUSD 

 
Để cố gắng đưa con của bạn vào Chương trình Tiền mẫu giáo TUSD tốt nhất, vui lòng điền đầy đủ mẫu đơn về sở thích và 
gửi lại cho trường tiểu học gần nhất hoặc gửi email đến earlylearning@tusd1.org. Bằng cách điền đơn và trả lạimẫu đơn 
này, con quý vị sẽ được xem xét cho các trường mẫu giáo được TUSD tài trợ. Ngày và giờ thay đổi tùy thuộc vào chương 
trình 
 
CON 

 

Tên: (Họ)   (Tên)  (Tên lót)     Ngày Sinh:      
 

Ngôn ngữ Chính:   ________________Ngôn ngữ ở nhà :     ______________ 
 

Địa chỉ:     Phòng thuê.:     Mã vùng :     
 

ĐT nhà:   Giới tính:   Nam    Nữ 
 

 
GIA ĐÌNH  

Tên Phụ Huynh/Giám sát(s): 
 

Số phone tốt nhất để có thể liên lạc: Địa chỉ email: 

 

Anh chị em học tại trường TUSD?: _____________?    Có   Không    Nếu có tên trường : 
__________________________________ 
 

Ba trường tôi muốn con tôi theo học tại trường mẫu giáo: 1st_____________2nd______________3rd_______________  
Tôi quan tâm đến học phí ở bậc mẫu giáo: Có   Không            Tôi quan tâm đến PDG Mầm non:  Có   Không                                     

PHÁT TRIỂN TRẺ EM 

Con của bạn đã tham dự bất kỳ trường mầm non hiện nay hoặc trong quá khứ?  ____ Có   ____Không. Nếu có , ở đâu: 

________________ 

Con của bạn có IEP (Kế hoạch giáo dục đặc biệt): ____ Có    ____ Không 

Con của bạn đã được huấn luyện xử dụng Bô chưa?  ____ Có    ____ Không 

Bạn có bất cứ mối quan tâm nào về con bạn? __________________________________________________________  

 

HỘ GIA ĐÌNH 

 Gia đình của bạn có nhận được sự trợ cấp xã hội? Có  Không  

 

 Con của bạn có phải là con nuôi? Có Không 

 
 Bạn đang sống trong một tình huống tạm thời do mất nhà ở hoặc khó khăn kinh tế? Có  Không 

 
 Nếu con của bạn được đưa vào danh sách chờ đợi với TUSD, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho Head Start 
Center?    Có            Không 

 

Phụ Huynh/Gíam Hộ ký tên_______________________________________ Ngày : ________________________ 
 

 

 

OFFICE MANAGERS: 

Please date stamp both parts and return this  

portion to parent as proof of submission. THANK YOU! 
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