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 آموز نامه مسکن دانش پرسش 
 MCKINNEY-VENTO  برای صالحیت برخورداری از

 نام تکمیل نمایندآموزان باید این فرم را پیش از تکمیل فرم ثبتتمام دانش

 
     شماره مدرسه:         آموز:نام دانش

 نام خانوادگی نام میانی  نام
 

     سن:   / / تاریخ تولد:       پایه:      نام مدرسه:

MM DD YYYY 
 کنند: سایر کودکانی که در خانه زندگی می

 پایه مدرسه  نام

   

   

   

   

   

 
 42 شماره McKinney-Ventoها تحت قانون آموز واجد شرایط دریافت آنشده به این سؤاالت به تعیین خدماتی که ممکن است این دانشهای ارائهپاسخ

U.S.C. 11435  .باشد، کمک خواهد کرد 
 خیر   بله   ای است؟ غیر از خانه اجارهآموز یک مکان زندگی موقت بهآیا خانه دانش .1
 خیر   بله   دلیل از دست دادن مسکن یا مشکالت اقتصادی است؟  مکان زندگی موقت بهآیا این  .2
 خیر   بله   کنید؟  آموز با فردی غیر از ولی یا سرپرست قانونی خود زندگی میعنوان دانششما به .3

 

   توانید این فرم را خاتمه دهید.  است، می خیراگر پاسخ شما به تمام سؤاالت باال 

   است، لطفا  بقیه این فرم را تکمیل کنید.  بلهاگر پاسخ شما به یکی از سؤاالت باال                                        
 

 
                                     کند؟ )لطفا  یک مورد را انتخاب کنید(آموز در حال حاضر کجا زندگی میدانش

 1 دلیل از دست دادن مسکن، مشکالت اقتصادی یا دلیلی مشابه به.  با بیش از یک خانواده در یک خانه یا آپارتمان 
 2 در متل/هتل  . 
 3 )در سرپناه یا مسکن انتقالی )از طریق سازمان اجتماعی  . 
 4در مکانی که برای خواب طراحی نشده است، نظیر خودرو، پارک یا کمپ  . 
 5 ه(.  زندگی در مکانی بدون امکانات کافی )بدون گرمایش، برق، آب و غیر 

 نشانی محل سکونت فعلی، یا نام متل/هتل، یا »اطالعات کلی« در مورد محل سکونت فعلی: 

  

  ( ) شماره تلفن یا شماره تماس:     نام مخاطب:   

  نام )با حروف مجزای انگلیسی( سرپرست)های( قانونی/مراقب)مراقبان( یا جوان بدون همراه:   

  امضای سرپرست قانونی/مراقب یا جوان بدون همراه:   
 

شود شهریه و سایر  نام فرزند با استفاده از مدارک نادرست موجب میشود و ثبتقانون کیفری جرم محسوب می 73.10کننده تحت بخش  ارائه اطالعات نادرست یا گمراه
 .(d)(3)25.003بخش  TECها بر عهده فرد باشد. هزینه

 

 . 5396-826 (801)تلفن اداره:  د.آموز ارسال نمایی، رابط آموزشی بخش دسترسی و حمایت دانشConnie Crosbyنامه را به  فقط برای کارکنان مدرسه:  پرسش


