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	 	THĂM DÒ Ý KIẾN GIA ĐÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN ĐỘI	
	

TẤT CẢ dữ kiện PHẢI được điền đầy đủ bởi phụ huynh, nhân viên học đường hay liên lạc viên cộng đồng. 
 

Trường                                          Ngày                                              
   
Tên Học Sinh                                                                                Số thẻ HISD                                         

	
Quý Phụ Huynh hay Giám Hộ Thân Mến, 
 
Tiểu Bang Texas đòi hỏi các trường phải thu thập dữ kiện liên quan đến việc ghi danh của 
những học sinh có liên hệ đến quân đội. Sự thu thập này được thi hành để cho phép các tổ 
chức giáo dục theo dõi các yếu tố quan trọng cho sự thành công học vấn của những học sinh 
nào mà đang lệ thuộc vào quân nhân, và cho thấy sự lưu tâm của tiểu bang đối với quân nhân 
và con cái của họ. 
	
	
Dành cho học sinh trong các lớp từ Mẫu Giáo đến 12: 
	

1.  Học sinh này có phải là người lệ thuộc vào một phần tử tích cực hoạt động của 
Quân Đội, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, hay Tuần Duyên của Hoa Kỳ 

	
o Có o Không 

	
2.  Học sinh này có phải là người lệ thuộc vào một phần tử của “Texas National Guard” 
     (Quân Đội, Phòng Không, hay Bảo Vệ Tiểu Bang) 

	
o Có o Không 

	
3.  Học sinh này có phải là người lệ thuộc vào một người thuộc lực lượng trừ bị 

trong quân đội Hoa Kỳ (Quân Đội, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục 
Chiến, hay Tuần Duyên) 

	
o Có o Không 

	
 
Dành cho học sinh lớp vườn trẻ (pre-kindergarten) mà thôi: 
	

4.  Học sinh này có phải là người lệ thuộc vào một phần tử tích cực của Quân Đội, 
Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, hay Tuần Duyên, hay một phần 
tử tích cực/di động của “Texas National Guard” (Quân Đội, Phòng Không, hay 
Bảo Vệ Tiểu Bang) là người đã bị thương hay bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ 
không. 

	
o Có o Không 

 


