
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT 

f>O'N f>ANG KY HOC 

Miu dang ky hqc cua con quy vj: Quan trc;rng cho quy viva hqc khu cua ch(mg toi 

fltn dang Icy hQc r.lt la quan trc;,ng-- cho quy viva hQc khu cua chting toi. Ck thong tin quy vj cung cap cho phep chung toi: 
�hong bao t6'i quy vj cac thong tin quan trQng tu truang ho�c & hQc khu, bao g6m cac qua trlnh hQc t�p cua hQc sinh vii nhO,ng ngay di hQc. 
* Tra lai trong cac tr"ang hQ'p y te co lien quan den con quy vj.
* Lien l1;1cv6'i quyvj ho�c nhCi'ng ng"ai khactrong tr"ang hQ'p khan cap.

Thong tin tU' dtn dang ky hQc cung h6 trQ' SI! thanh cong cua hQc sinh bc'lng each cho phep hQc khu: 
* Giup hQc sinh nh�n d"Q'c h6 trQ' nh" djch vl,J ngon ngO•.
* T1m kiem tai trQ' de tang c"ang giang d1;1y trong l&p.
• Danh gia cong vi$c cua ch ting toi thay m�t cho nhom hQc sinh (chung tQc / dan t¢c, kinh te xa h¢i, vv).
* flam bao rc'lng chung toi la phu hQ'p v6'i lu�t ve quy�n cong dan lien quan den hQc sinh va nhan vien.

H>ONG DAN: f>tn dang ky hoc la mot yeu cau thu tuc hanh chinh bat buoc Cac cau hoi trong Dtn l:t: c·c thUng tin guan trong phuc vu cho con
guy vj. Neu guy vi can giup di�n vao mau Dtn nty, xin vui long lien lac v&i tr"&ng. Xin vui long SU' dung but mlJ'c m:j:u Den, ho:j:n tat tat ca cac
trang va ky ten o trang cu6i cC.mg. Neu bat ky thong tin can thay d!Si trong su6t nam hoc,thUng b·o cho tr"ang ngay lap tLPc.

Khu V\J't nay cha van phong dung: ENTRY DATE: ________ SCHDDL: _____________ STUDENT ID# _____ _ 

STUDENTNAME: ________________ GRADE: _____ HDMERDDM: _________________ _ 

BUS # ______ BUS STOP: _____________ PICK UP TIME: ____________ FTE: ________ _ 

PRDDF OFAGE: ___________ PROOF OF RESIDENCE:. ____________ _ IMMUNIZATIDN: --------

THONG JIN HOC SINH 

1. HQ HQC SINH __________________ 2. TEN HQC SINH ________________ _

3. CHCr L6T _________ 4. TEN THLJO'NG GQI _____________ 5. HQ THllONG GQI _________ _

6. LOP ______ 7. GIOI TfNH O NAM O NCr O Khong xac djnh 8.NG6NNGO'Cl'NHA ____ _

9. THANG/ NGAY/ NAM SINH ____ 10.THANH PH6 ___________ 11. QU◊C GIA ________ _

Quy djnh Lien bang va Tieu bang yeu cau cac tr"&ng thu th�p thong tin trong 12a va 12b de bao cao th Ong ke. ol, biet them thong tin, tr"&ng h9c co 

the giup d& quy vj. 

12a. DAN T0C -HISPANIC/LATINO? Yes O No O (L1tu y: ca hai Dan ti}c & Chung ti}c phai dU'Q'c ch9n) 

12b. ChQn ft nhat m(>t CHUNG T0C □American Indian/Alaska Native □Asian □ Black □ Native Hawaiian or Other Pacific Islander □White

13. DIA CHi NHA 14. THANH PH◊ 15. TIEU BANG 16. ZIP ----------------- ----- ---- -----

17. DIA CHf NHA(neu thay d6i) ____ l8. THANH PH◊ 19. TIEU BANG 20. ZIP _______ _

21. flll;N THO�I CH[NH CUA GIA DINH (cell? Yes D No□) 22. E>ll;:N THO�I HOC SINH _______ _

Lt.ru y: So dien tho<;1i gia dinh se dt.rQ'c sU' d1,ing cho di hQc va thong bao khan cap

TH()NG TIN cAc TRlfO'NG DA HOC TRU'O'C 

23. Tn.rong (hQc gan day nhat) 24. THANH PHO va r1i;u BANG 25. Nam di hQc (vf dl;l 2007-09)

1. 

2. 

3. 

 
Vietnamese 

Rev. April 2022
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THONG TIN PHU HUYNH I GIAM HO --Lien he s6 dien thot;~i va dja chi email se thong bao cac thong tin quan trong. 

PHI,l HUYNH I TRACH NHI~M NG>CYILCYN # 1 26. SONG VOl HQC SINH: Y 0 N 0 (N~u khong, cung cllp dja chi & hlmg # 33 kh!m tra xem quy v! c6 mu6n ban sao 
cua th· tln khUng?)l 

27. 0 M~ 0 CHA 0 GIAM HO 0 NG>OI KHAC: ---- --- -------

28. CU61 CUNG TEN 29. T~N DAU TIEN --------------------------------- -----------------------------------
30. NGON NGCJ' THlr NHAT _____________ 31. DIA CHI E-MAIL ----------------------------

32. TlNH TRANG QUAN Sl/: Chien dau? Y 0 N 0 Dl,l'bj? Y 0 N 0 Cl,l'u chien binh? v 0 N 0 

33. D!A CHI NHA ___ _____________ 34. THANH PH0 ____ .35. TIEU BANG ___ 36. MA KHU Vl,J'C. _ _ __ _ 

37. DI~N THOAI CHfNH. ________________________ Cell? Yes 0 No 0 38. Dli;N THOAI KHAC ___________________ Cell? Yes 0 No 0 

39. DI~N THOAI LAM VI~C ------- - -----40 . LAM VI~C ----------------- -

41. Cho phep lien h¢ v&i hQc sinh? Yes 0 No 0 

44. QUAN TAM TlNH NGUY~N? Yes 0 No 0 

PHI,l HUYNH I TRACH NHI~M NG>CYI LCYN #2: 

47. 0 M~ 0 CHA 0 GIAM HO 

42. C6 quy~n giam h(> hQc sinh? Yes 0 No 0 43. Cho phep d6n hQc sinh? Yes 0 No 0 

45. Can phi en djch cho cac CUQC hop cua tr'' ctng? Yes 0 No 0 

46. SONG VOl HQCSINH: Y DO N 00 (Niiu khong, cung cllp dia chi & hang #53) 

0 NG>OI KHAC: _____________ _ 

48. cu61 CUNG T~N ---------------------------------49. TEN DAU TIEN _______________________________ _ 

so. NGON NGCJ' THlr NHAT ________ ______ Sl. D!A CHI E-MAIL------------------ -

52. TlNH TRANG QUAN Sl/: Chien dau? Y 0 N 0 Dl,l' bj? Y 0 N 0 Cl,l'u chien binh? Y 0 NO 

53. DIA CHI NHA _________ _ ____ 54. THANH PH0 ___ _ .s5. TIEU BANG __ 56. M.A. KHU vl,J'c ____ _ 

57. DI~N TH0..;\1 CH[NH ________________________ Cell? Yes 0 No 0 58. Dli;N TH0..;\1 KHAC ___________________ Cell? Yes 0 No 0 

59. DI~N THOAI LAM VI~C _ ____________ 6.0 . LAM VI~C _ _ ______________ _ _ _ 

61. Cho phep lien h¢ v&i hQc sinh? Yes 0 No 0 . 62. C6 quy~n giam hQ hQc sinh? Yes 0 No 0 63. Cho phep don hQc sinh? Yes 0 No 0 

64. QUAN TAM TlNH NGUY~N? Yes 0 No 0 65. Can phien djch cho cac cuoc hop cua tr" ong? Yes 0 No 0 

s6 SUNG LIEN HE KHAN cAp- Trong t r"ang hQ'p khAn dip, phl,l huynh I ng"ai giam hQ d"qc li$t ke & ph~ln tren se <f'qc gQi tr"ac. Li$t ke ten 

"' ~ ho~c ten trong phfln nay nh" mQt sl,l' lien lc;~c khan cf1p, quy v i dang cho phep ng"ai do ho~c nhii'ng ng"ai khac d~ d6n con em mlnh t;;ti tr"ang niiu 

z quy vi khong th~. 

~ 66. QUAN HI; VOl HQC SINH 
"'0 - -----------------

67. DAU TIEN CU61 CUNG TEN - - ---------------

68. DI~N TH0..;\1 ____________________ 69. DI~N THOAI LAM VI~C __________________ 70. Cell Phone--------------

71. QUAN HI; VOl HOC SINH - - - ----- 72. f>AU TIEN cu61 CUNG TEN --------------------------------
73. Dlf;N TH0..;\1 __________ ___ 74. DI~N THOAI LAM VI~C ___________________ 75. Cell phone ___________ _ 

76. QUAN H~ VOl HQC SINH 77. f>AU TIEN CU61 CUNG TEN --- - ---------- ---

78. f>I~N THOAI _____ ________ 79. DI~N THOAI LAM VI~C ___________ 80. Cell phone _____________ _ 

> ANH CHI EM RUO I-Vui long diE§n ten anh chi em dang hoc (y hoc khu : 
z 
:z: 
n 81. HQ C0A ANH CH! EM RUQT 82. TEN C0A ANH CH! EM RUQT __________________________ _ 
:::t 

~ 83. QUAN H~ VOl HQC SINH. _____ _ _ _ 84. TR>ONG 85. LOP ----------------------------- - -----------
;ll:l 

_§, 86. HQ C0A ANH CH! EM RUQT ___________ __ 87. TEN C0A ANH CH! EM RUQT ____________________ __ 
-1 

88. QUAN H~ VOl HQC SINH. _______ _ 89. TR>ONG ______ ________ 90. LOP _____ __ 

91. HQ cO A ANH CH! EM RUQT ___________ _ 92. TEN C0AANH CH! EM RUQT ___________________ _ 

93. QUAN H~ VOl HQC SINH _______________ 9. 4. TR>0NG ___ _ _ ____ 9S. LOP --------
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THONG TIN YTE CUA HOC SINH- Tnrb'ng can biet neu con cua quyvj c6 van devey te rna chau can d U'Q'c h6trQ'tronggib' hoc. Xin vui 

long t hong bao cho tru'b'ng bat kY thay doi nao t rong thong tin. 

96. TEN CUA sAc si {tl,l' chon)) ----- - - ------ --- 97. DI~N THO,A.I (tl,l'chon) ___ _____ _______ _ 

98 B~NH Vti;N TUY CHQN ___________ .EMS (He thong y t~ kh~n ca'p) sera quyih djnh cu61 cung cho dja diilm ch~m s6c t6t nha't trong tn.tb'ng 

hQ'p benh n~ng, tai n~n hay tntb'ng hQ'p khiln dip khac din trl,l'c ti~p v~n chuyiln d~n benh vien. N~u c6 thil, tntb'ng se tltva'n EMS benh vien quyvj ma muon 

99.£>ANH DAU BAT KV TlNH T RANG SlrC KH6E HI~N NAY: 

0 HEN SUYEN 0 B~NH TIM 0 DAU OM ROI LOAN B~NH TI~U DU'ONG - TYPE I 0 B~NH TIEU DU'ONG- TYPE II 0 

0 NGHIEM TRQNG ALLERGIES:---- ------------------- DIEU TRI LIFE? Y 0 N 0 

100. NHU CAU SlrC KHOE Bf.,C BI~T KHACTAI TRU'ONG: 

101. THUOC CAN DU'Q'C UONG TAl TRU'ONG (XIn llet ke va ding diE!n day du dO'n Authorization for Medication): 

CHi DANH HOC SINH KINDERGARTEN 

102. Trong nam trU'&c khi vao m~u giao, con cua quyvj da thll'b'ng da nh 5 g ia ho~c nhi'eu han t~i mot l&p mam non ho~c m~u giao m6i 

tuan khong (chang h~n nhll' trong mot t rll'c'.l'ng hoc, Head Start, ho~c t rung t am cham s6c t re em)? Y 0 N 0 

103. Ten cua tnrang preschool ___ ___ _______________ _ 

CHI DANH CHO HOC SINH Dlf6'1 7 TUOI 

104. Con quy v j c6 oU'Q'C kham ra ng tl.r nha sT khac ngoai trll'ang hoc khong? Y 0 N 0 

105. Neu quy vi tra lai Khong, ly do nao khong c6 kham rang? (Chi chon mot) 

0Phien phuc cho hoc sinh ho~c phv huynh I ngU'ai giam h9 0 Vllf do ton giao 0 Da bao cho nha tnrang t r1.1&c d6 

CHO PHEP I UY QUY~N - Cho thong bao Directory Information himg nam, HQC B<;~, Tuyen Quan va sao Ve Quyen LQ'i Hoc Sinh, xln vui long xem So 

Tay cua Ph1,1 Huynh va HQC Sinh cua Hoc Khu {District Parent and Student Handbook). 

* Theo lu~t lien bang va nQi qui nha tntang, hoc khu co the cong bo nhD'ng thong tin sau day mil khong din 51,1' tho a thu~n cua ph1,1 huynh tnt&c: Ten hoc 

sinh, Sl,l'tham gia cac ho<;~t dqng chfnh thuc dU'Q'C cong nh~n va the t hao, can n~ng va chieu cao CUa thanh vien trong dqi the thao, b~ng dfp, Vinh danh, 

va giai thl!ang dl!Q'C trao, men nganh hoc chfnh, nhD'ng ngay t ham dl,l' l&p, va tham gia trU'Ctng thai gian gan nhat. Neu quf vj khong muon thong tin nay 

dU'Q'C cong bo, xin vui long lien l~c v&i tnrang cua con em quf vj de n(lp van ban yeu cau viet tay. Van ban yeu cau nay din dU'Q'p nQp hang nam. 

* Hinh anh cua hoc sinh thU'Ctng dU'Q'C dung trong sach nien giam, cac ban tin, cac trang m<;~ng, va nhD'ng a'n phgm khac lien quan den trU'Ctng. Neu quf 

Vj khOng muon hlnh anh COn em CUa mlnh dUQ'C Slr d1,1ng hay Cong bo cho nhfrng ml,IC dfch nay, Xin VUi long lien 1\IC VcYi trU'CJ'ng d /! n(lp mQt van ban 

yeu cau viet tay. 

*Thing thoang hoc si nh co CCI hqi de t ham gia cac chuyen di tham quan va kham sue khoe. Khi cac Sl/ ki~n dU'Q'C to chuc, chung toi se glti thong t in chi 

t iet ve. Neu quy vj khong muon con em mlnh t1,1' dQng dtrQ'C phep tham gia cac 51,1' ki~n, vui long lien hf: v&i trltang cua con em quy vj de gtri yeu diu 

b~ng van ban. 

Tat ca hoc sinh deu c6 the t ruy c~p de Slt d1,1ng email do hoc khu cung cap. Neu qui vj khong muon con em cua mlnh dtrQ'C truy c~p email do hqc 

khu cung cap, xin vullong lien l<;~c v&i trtrb'ng cua con em mlnh de n9p m(lt van ban tll' choi viet tay. 

Tol da dqc va hieu Sl/ Cho Phep/Uy Quyen ve thong tin it tren _ _ _ _ (Viet ten t~t cua Phv Huynh hay NgU'ai Trll'ang Thanh C6 Trach Nhiem) 

CHi DANH CHO HOC SINH TRUNG HOC 

106. Toi khong muon ten, dia chi va dien tho~i cua con em toi dU'Q'C cong bo cho: 0 Tuyen Quan 0 Tuyen Sinh D~i Hoc Recruiters 

Lu~t Lien Bang doi hoi cac hoc khu cung dip, thea yeu diu, t@n, di<,J chi va so dien tho;~ I cua cac hQc sinh trung hoc l&p 11 va 12 cho cac ngl1Cti tuy~n qu§n, cac tuyen sinh 
cua d~l hQc c¢ng dong va d;~l hQc cao cil'p. Neu qui vj khong mu6n hQc khu cung c[p thong tin vE! con em cua mlnh cho ho~c tuyen quan hay tuyiln sinh, qui vj c6 ca h¢i de 

chon "kh6ng tham gia". De lam v~y, qui vj phai danh da'u m¢t hay ca hai o vuong C! tren. 
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CHỈ DŸNG CHO V√N PHÒNG:   STUDENT ID #  SCHOOL: STUDENT NAME:   
 

 
 

THÔNG TIN VỀ CH›’ NG TRÌNH 

107.  Gần đây con quý vị có trong ch˝ıng trình giáo dục đặc biệt (IEP)?  Yes ❑   No ❑ 

 
    108. Gần đây con quý vị có trong Section 504 Plan?    Yes ❑ No ❑ 

  
109. Con quý vị có trong ch˝ıng trình tài năng và năng khiếu (TAG)?  Yes ❑ No ❑    

 

 THÔNG TIN NGÔN NGỮ  

 Mục đích của Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ (câu hỏi 111-113) là để giúp nhà trường xác định xem con bạn có đủ tiêu chuẩn để   
 được hỗ trợ thêm Tiêu đề III trong việc giảng dạy ngôn ngữ cho người học tiếng không. Tiêu đề III cung cấp hỗ trợ cho người học  
 tiếng Anh theo định nghĩa của USED.  
 

 Lựa chọn giao tiếp: Câu hỏi này giúp nhà trường cung cấp thông dịch viên hoặc các tài liệu được dịch miễn phí nếu bạn muốn 
 Phần này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không được sử dụng để xác định con bạn trong kỳ thi xếp lớp trình độ thông thạo tiếng Anh. 
 
  110. Bạn muốn trường sử dụng (những) ngôn ngữ nào để giao tiếp với bạn? 
 Đủ điều kiện để được hỗ trợ phát triển ngôn ngữ: Phần này giúp nhà trường xác định xem con bạn có nên được đánh giá để nhận được sự hỗ  
 trợ trong việc giảng dạy tiếng Anh học thuật hay không. Phần này được sử dụng để xác định con bạn trong kỳ thi xếp lớp Trình độ Thông thạo 
 Anh ngữ. Một câu trả lời không phải là tiếng Anh cho các câu hỏi 111, 112 và / hoặc 113 có thể đủ điều kiện cho con bạn tham gia kỳ thi xếp  

 lớp trình độ thông thạo tiếng Anh. 
 
 111. (Các) ngôn ngữ chính được sử dụng để giao tiếp trong nhà của bạn là gì? __________________________________________________. 
 112. Con bạn học (những) ngôn ngữ nào đầu tiên? ________________________________________________________. 

 113. Con của bạn thường sử dụng (những) ngôn ngữ nào ở nhà? ____________________________________________________________ . 
 
 THÔNG TIN NGÔN NGỮ BỔ SUNG 

114. Là sinh viên của bạn trong hoặc đã tham gia chương trình Anh văn như là một chương trình ngôn ngữ thứ hai?    Vâng ❑ Không  ❑ 
115. Nếu 114 là Có, ngày đầu tiên của học sinh đến trường ở Hoa Kỳ là gì? _____________________________________________________ . 
 
116. Gia đình quý vị cần thông dịch viên cho các cuộc họp?      Vâng ❑  Không ❑ 
 

 
 

CÂU HỎI CH›’NG TRÌNH TITLE  LIÊN BANG (note to school staff: if a family checks 'yes' for any of these questions, please scan this page to Student Services) 

Indian Education Program - Thông tin này thành lập đủ điều kiện của học khu cho một khoản trợ cấp liên bang . Quý vị có thể nhận thêm thông tin 

nếu đánh dấu "Yes" 
 

117. Học sinh, cha mẹ, hay ông bà, là thành viên của  liên bang công nhận là bộ lạc American Indian? Vâng  ❑ Không  ❑ 
 

 Nếu YES xin vui lòng điền tên bộ lạc:    

 

 Chương trình Giáo dục Di cư - Ch˝ıng trình này giúp trẻ em và thanh thiếu niên từ 3-21 ng˝ời th˝ờng xuyên di chuyển (một mình hoặc với cha mẹ )  

  để tìm kiếm hoặc làm những công việc tạm thời hoặc theo mùa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và / hoặc các hoạt động đánh bắt cá. 
 

 118. Một ng˝ời trong gia đình tôi đã làm việc tại, hoặc đã có kế hoạch làm việc trong nông nghiệp, lâm nghiệp và / hoặc câu cá. Điều này có thể bao  

 gồm các công việc trong các trang trại, các trại chăn nuôi, nhà máy đóng hộp, v˝ờn ˝ım, cây hoặc câu cá.    Vâng  ❑ Không  ❑ 
 

McKinney-Vento Program— Ch˝ıng trình này đảm bảo rằng học sinh, không kể điều kiện sống, đ˝ợc tiếp cận với giáo dục công cộng, bao gồm cả 

ph˝ıng tiện vận chuyển đến và từ tr˝ờng. Đại diện học khu có thể liên lạc nếu quý vị đánh vào ô vuông. 

 119. Đánh vào ô vuông nếu đúng vào tình trạng của quý vị: 

❑ Quý vị đang ở trong nhà trọ, xe hoặc trại cho đến khi có khả năng mua nhà 

❑ Quý vị đang chung nhà với một gia đình khác vì kinh tế khó khăn 

❑ Con quý vị đang sống chung với một ng˝ời thân / bạn bè / hoặc bất cứ ai khác hın / cha mẹ của mình 

❑ Quý vị đang sống trong một nıi trú ẩn, nhà ở tạm thời hoặc di chuyển từ nıi này đến nıi khác mà không có nhà ở cố định 

KÝ TÊN VÀO Đ’N NÀY, TÔI ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN LÀ ĐÚNG. NẾU ĐỊA CHỈ TÔI CUNG CẤP KHÔNG ĐÚNG, TÔI HIỂU RẰNG CON TÔI CÓ THỂ BỊ 

RỜI KHỎI TR›ỜNG NGAY LẬP TỨC. 

 
120. CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH / TRÁCH NHIỆM CỦA NG›ỜI LỚN (yêu cầu) NGÀY    

 
121. CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH / TRÁCH NHIỆM CỦA NG›ỜI LỚN NGÀY    

 

CHÚNG TÔI HY VỌNG QUÝ VỊ VÀ CÁC CHÁU CÓ MỘT NĂM HỌC THÀNH CÔNG! 
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