Chương Trình Pre-K của Georgia
Biểu Mẫu Kê Khai Thông Tin
Biểu mẫu này phải được hoàn thành sau khi chương trình giảng dạy bắt đầu, chứ không phải tại thời điểm ghi danh. Vui lòng in rõ ràng tên như trong giấy khai sinh. (Por favor escriba el
nombre como aparece en el certificado de nacimiento.)

Ngày Hôm Nay (Tháng/Ngày/Năm)
Họ Trên Giấy Khai Sinh (Apellido)
Tên Trên Giấy Khai Sinh (Primer Nombre)
Tên Đệm Trên Giấy Khai Sinh (Segundo Nombre)

Tên Hậu Tố (Sufijo) (Jr, II, III)

Số An sinh Xã hội của Trẻ
______ -- ______-- ______

Ngày Sinh (Fecha de Nacimiento) (M/D/Y)
_____/_____/_____

Ngày Ghi Danh Pre-K (Tháng/Ngày/Năm)
_____/_____/_____

Nếu thông tin khác so với trên giấy khai sinh, thì tên học sinh là

1. Con quý vị có phải là Người Tây Ban Nha/Người Latinh/Người Gốc Tây Bồ Đào Nha,
bất kể chủng tộc không? (¿Es Ud. Hispano/Latino o de Origen Hispano, sin importar la
raza?)
Có (Si)

Không (No)

Tiếng Anh (Inglés)
Một ngôn ngữ không phải Tiếng Anh (Un idioma diferente al Inglés)
4. Con của quý vị là: (El parto en que Ud. tuvo a su hijo(a) fue de:)

2. Con của quý vị là:

Sinh đơn (1) (Un sólo niño)

a. Người Da Trắng – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ nhóm dân tộc nào từ Âu
Châu, Trung Đông hoặc Bắc Phi. (Blanco – Una persona que tiene orígenes en los
pueblos provenientes de Europa, el Medio Oriente, o Africa del Norte).

Sinh đôi (2) (De mellizos)

b. Người Á Châu – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ nhóm dân tộc bản địa nào
từ Viễn Đông, Đông Nam Á, hoặc tiểu lục địa Ấn, chẳng hạn như, Cam Bốt, Trung Hoa,
Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mã Lai, Hồi Quốc, Phi Luật Tân, Thái Lan và Việt Nam.
(Asiática – Una persona con orígenes en los pueblos provenientes del Lejano Oriente,
Suroeste de Asia, o el subcontinente Hindú incluyendo, a Cambodia, China, India, Japón,
Corea, Malasia, Pakistán, Las Filipinas, Tailandia, y Vietnam.)

Sinh bốn (4) (De cuatrillizos)

c. Người Bản Xứ Hạ Uy Di hoặc Đảo Khác Ở Thái Bình Dương – Người có
nguồn gốc thuộc bất cứ nhóm dân tộc bản địa nào từ Hạ Uy Di, Guam, Samoa và các đảo
khác trên Thái Bình Dương. (Nativo de Hawaii u Otra Isla del Pacífico – Una persona
con orígenes en los pueblos provenientes de Hawaii, Guam, Samoa, u otra Isla del
Pacifico.)

Nữ

3. Ngôn ngữ chính của con quý vị là gì? (¿Cuál es el idioma primario de su hijo(a)?)

Từ Chối Trả Lời (negarse a contester)

Vui lòng lựa chọn MỘT HOẶC NHIỀU chủng tộc sau dựa theo câu trả lời của quý vị ở câu
hỏi một. (TODOS deben seleccionar UNA O MAS de las sigulentes razas sin importar
cómo haya contestado la primera pregunta.)

Giới Tính (Sexo)
Nam

Sinh ba (3) (De trillizos)

Sinh năm (5) (De quintuples)
5. Con quý vị có nhận được Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) không? (¿Tiene su
hijo(a) un Plan de Educación Individualizada (IEP?))
Có (Si)

Không (No)

6. Con quý vị có nhận được bất kỳ dịch vụ nào sau đây không? (¿Recibe su hijo(a)
alguno de estos servicios?)
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em và Phụ Huynh (CAPS) (chương trình trợ
cấp chăm sóc trẻ em)

d. Người Mỹ Da Đen hoặc Mỹ Gốc Phi Châu – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ
chủng tộc da đen nào ở Phi Châu. (Negro o Afro Americano – Una persona con orígenes
en los pueblos provenientes del Africa o en grupo racial Negro.)

Tem Phiếu Thực Phẩm (Cupones de Alimentos)

e. Người Mỹ Da Đỏ hoặc Bản Xứ Alaska – Người có nguồn gốc thuộc bất cứ
nhóm dân tộc bản địa nào từ Bắc và Nam Mỹ Châu kể cả Trung Mỹ và những người còn
giữ nguồn gốc bộ lạc hoặc gắn bó với cộng đồng gốc. (Indio Americano o Nativo de
Alaska – Una persona con orígenes en los pueblos provenientes de América Del Norte
y del Sur, incluyendo América Central, que mantiene una afiliación tribal o comunitaria.)
f. Từ Chối Trả Lời (negarse a contester)

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung
Medicaid
Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Khó Khăn (TANF)
7. Trung tâm Pre-K có cung cấp dịch vụ đưa đón cho con quý vị không? (¿Recibirá su
hijo(a) transporte en el Centro donde va a asistir a Pre-K?)
Có (Si)

Chữ ký Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Hướng Dẫn Triển Khai Chương Trình Pre-K Của Georgia

Không (No)

Ngày

Phụ lục D

