
 Trường Học Khu Vực Quận Bay Mẫu Đăng Ký Trước Ngày Nhập Học 2022-2023  
Please check which one applies  

 

                          ___Enroll (first time in BDS schools) ___ Transfer (from one BDS school to another in district)        ___Re-Enroll (Inactive BDS student) 

 
*Học Sinh _______________________________________________________________________________________________ 
  (Tên gọi)    (Tên đệm)     (Tên Họ)  

*Ngày Sinh Nhật (Tháng/ Ngày/ Năm)____________________________  Lớp______________  

*Trước kia con em quý vị có ghi danh với trường Quận Bay? ________ 

*Trường học cuối cùng tham dự: _________________________  Quận, Tiểu Bang_____________________________  

*Giới tính:  con trai (M)_____  con gái (F) _____  *Dân tộc: Tây Ban Nha / La tinh xứ?   Có_____   Không _____ 

*Dân Tộc: (Kiểm tra tất cả các chủng tộc mà áp dụng) Mỹ Da Đỏ / Alaska bản địa____  

    Á Châu____  Mỹ Da đen / người Mỹ gốc Phi_____  

bản địa Hawaii / Thái Bình Dương_____  Mỹ Da trắng____  

* Nơi sinh_____________________________________ 

*Ngày nhập học trường Hoa Kỳ: ______________________ 

*( a) Trong nhà có một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được sử dụng không?_____   Nếu có, ngôn ngữ nào ___________  
*(b) Học sinh đã có một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh đầu tiên?______   Nếu có, ngôn ngữ nào ______________  

 *(c) Thường xuyên con em sử dụng ngôn ngữ nao khác ngoài tiếng Anh?______   Nếu có, ngôn ngữ nào ____________  

*Địa chỉ cư trú: ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
   Thành phố    Số vùng gửi thư  

*Là địa chỉ trên tạm thời? ________  Điều này là do khó khăn tài chính hoặc mất nhà ở?_______  
*Địa chỉ gửi thư: ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________  
   Thành phố     Số vùng gửi thư  

*Tên cha mẹ / người giám hộ: _______________________________________________________________________________ 

  (Tên gọi)     (Tên đệm)     (Tên Họ)   (Mối quan hệ)  

*Địa chỉ email: __________________________*Điện thoại nhà (____) ___________ Điện thoại di động (_____) ___________ 
*Tên cha mẹ / người giám hộ: _______________________________________________________________________________ 

  (Tên gọi)     (Tên đệm)     (Tên Họ)   (Mối quan hệ)  

*Địa chỉ email: __________________________*Điện thoại nhà (____) ___________ Điện thoại di động (_____) ___________ 
*Liệt kê các điều kiện sức khỏe không bình thường con em có____________________________________________________ 

*Dị ứng_______________________________  Thuốc____________________________________________________  

• Con em có một kế hoạch giáo dục cá nhân hay Kế hoạch 504?   Có_____   Không _____ 

• Con em của một gia đình quân ngũ?  Có_____   Không _____ 



• Phụ huynh / người giám hộ làm việc cho liên bang trong năm nay?  Có_____   Không _____ 

• Bạn đã chuyển đến một thị trấn mới để tìm việc làm trong vòng 3 năm qua? Có không Có___ Không ___  Bạn có 

tìm được việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc đánh bắt cá (ví dụ như công việc ngoài đồng, trồng  
 canneries, gỗ xẻ, làm sữa)?   Có_____   Không _____  

• Làm việc trong nông nghiệp hoặc đánh bắt một nguồn thu nhập chính cho gia đình bạn? Có_____   Không _____ Tôi, 

phụ huynh ghi danh, xác nhận rằng tôi có quyền giám hộ của học sinh ít nhất 50% thời gian. Phụ huynh nhập học có quyết 

định cuối cùng liên quan đến bất kỳ và tất cả các vấn đề giáo dục, bao gồm nhưng không giới hạn, ghi danh và rút học sinh ra 

khỏi trường và cung cấp thông tin cập nhật cho cổng thông tin mẹ khi những thay đổi xảy ra.   

Đó là ý định bày tỏ ý định của tôi để ghi danh học sinh của tôi tại Bay District Schools. Tôi hiểu rằng các Trường Bay District sẽ 

liên lạc với tôi (Các) trường học trước đây của học sinh đó để yêu cầu tất cả hồ sơ giáo dục, sức khoẻ và các hồ sơ liên quan khác. 

Tôi cho phép trước (Các) trường học để giải phóng chúng theo yêu cầu của Trường Khu Bay.   

Căn Cứ Mục 837.06, Lệ Florida (2008), bất cứ ai cố ý tuyên bố sai vào văn bản với mục đích lừa dối người công chức trong nhiệm 

vụ chính thức của họ sẽ bị tội tiễu hình cấp độ hai.   

* Tên Phụ huynh / người giám hộ điền mẫu:  ___________________________________________      Ngày:________________  

  ___________________________________________      Ngày:________________  
To be completed by School Staff:  

 
*Student ID#___________________  *Grade Placement: _______  *Parent portal Acct Y   N ***Recorded by______________   *Home Language Survey Date: ________  

*2 Proofs of address: _______  *Zoned School Verified: ________    *Bus Pass Form Completed: __________  *Immunization: ________  

*Physical: _______  *Birth Certificate: _______  
 

2022-2023 BDS Pre-Registration Form (VIETNAMESE)  SSS.01/2022 


