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 استعالم مسکن متعلمی 
 MCKINNEY-VENTO برای واجد شرایط بودن برای

 این فورم باید برای تمامی متعلمین قبل از تکمیل فورم ثبت نام تکمیل شود

 
  نمبر متعلم:          نام متعلم:  

 تخلص نام وسط  نام
 

     سن:   / / تاریخ تولد:    تعلیمی:    دوره   نام مکتب:   

 روز  ماه  سال 
 غیره اطفال ساکن در خانه: 

 دوره تعلیمی  مکتب  نام

   

   

   

   

   

 
 کند. واجد شرایط دریافت باشد کمک می  McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435جواب به سواالت ذیل به تعیین خدماتی که این متعلم ممکن است تحت قانون 

 خیر   بلی   کرایه، یک محل اسکان موقت است؟ آیا خانه این متعلم به غیر از  .1
 خیر   بلی   آیا یک محل اسکان موقت به دلیل از دست دادن مسکن یا مشکالت اقتصادی است؟   .2
 خیر   بلی   کنید؟  منحیث یک متعلم، آیا با شخص دیگری غیر از ولی یا قیم قانونی خود زندگی می .3

 

   توانید در اینجا توقف کنید. دادید، می منفیاگر به تمام سواالت باال جواب 

  اید، لطفا باقی مانده این فورم را تکمیل کنید.داده مثبتاگر به هر یک از سواالت فوق جواب  

 

 
 کند؟ )لطفا یکی را نشانی کنید(متعلم در حال حاضر کجا زندگی می

 1 با بیش از یک فامیل در یک خانه یا آپارتمان به دلیل از دست دادن مسکن، مشکالت اقتصادی یا دالیل مشابه  . 
 2 در یک متل/هتل  . 
 3 پناهگاه یا مسکن انتقالی )از طریق آژانس اجتماعی( .  در یک 
 4 در مکانی که برای خواب طراحی نشده است مانند موتر، پارک یا کمپ  . 
 5 )زندگی در مکانی بدون امکانات کافی )بدون سیستم مرکزگرمی، برق، آب و غیره  . 

 کونت فعلی: آدرس محل سکونت فعلی، یا نام متل/هتل، پناهگاه، یا »منطقه عمومی« محل س

  

  ( ) نمبر تلیفون یا نمبر رابط:     نام رابط:   

  نام سرپرست)ها( / سرپرست )های( قانونی یا نوجوان بدون همراه:   

  امضای سرپرست)ها( / سرپرست )های( قانونی یا نوجوان بدون همراه:   
 

کند.  . از قانون جزایی جرم است، و ثبت نام طفل با اسناد جعلی، شخص را در قبال فیس یا غیره مصارف مسئول می73.10ارائه سوابق غلط یا جعل سوابق طبق بخش 
TEC Sec. 25.003(3)(d) . 

 

 . 5396-826 (801)  در اداره حمایت و دسترسی متعلم ارسال کنید.  تلیفون دفتر: Connie Crosby                                                    صرفا  برای کارمندان مکتب:  استعالم را به رابط تعلیمی 


