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KIDADISI CHA MAKAZI YA MWANAFUNZI 
KWA USTAHIKI WA MCKINNEY-VENTO 

Lazima fomu hii ijazwe na wanafunzi wote kabla ya fomu ya usajili kukamilishwa 

 
Jina la Mwanafunzi:         # ya Mwanafunzi:    

Mwanzo Katikati Mwisho 
 
Jina la Shule:     Gredi:     Tarehe ye Kuzaliwa: / /  Umri:    
   MM DD YYYY 

Watoto wengine wanaoishi nyumbani: 
Jina Shule Gredi 

   

   

   

   

   

 
Majibu ya maswali yafuatayo yatasaidia kubainisha huduma ambazo mwanafunzi huyu anaweza kustahiki kupokea 
chini ya Sheria ya McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. 

1. Je, nyumba ya mwanafunzi huyu ni Mpango wa Maisha ya Muda isipokuwa ya kukodisha?   NDIYO   HAPANA 
2. Je, huu ni mpangilio wa maisha wa muda kwa sababu ya kupoteza nyumba au hali ngumu ya kiuchumi?    NDIYO   HAPANA 
3. Je, kama mwanafunzi, unaishi na mtu mwingine isipokuwa mzazi wako au mlezi wako wa kisheria?    NDIYO   HAPANA 

 

  Ikiwa umejibu HAPANA kwa maswali yote hapa juu unaweza kukamilisha hapa.   
  Ikiwa umejibu  NDIYO kwa swali lolote kati ya yaliyo hapa juu, tafadhali jaza salio la fomu hii.    

 

 
Mwanafunzi anaishi wapi kwa sasa? (Tafadhali tia alama moja) 

 1.  Na zaidi ya familia moja katika nyumba au ghorofa kwa sababu ya kupoteza makazi, ugumu wa kiuchumi, au 
sababu kama hiyo 

 2.  Katika hoteli 
 3.  Katika Makazi ya Muda (kupitia shirika la jumuiya) 
 4.  Katika eneo ambalo halijaundwa kwa ajili ya malazi ya kulala kama vile gari, bustani au eneo la kambi 
 5.  Kuishi mahali pasipo na vifaa vya kutosha (hakuna joto, umeme, maji, n.k.) 

Anwani ya makazi ya sasa, au jina la hoteli, makazi ya muda, au “eneo la jumla” la makazi ya sasa: 

  

Jina la Mwasiliani:      

Nambari ya simu au nambari ya mawasiliano:  ( )  

Andika Jina la walezi wa kisheria au kijana asiyekuwa chini ya ulezi wowote:    

Saini mlezi wa kisheria au vijana asiyekuwa chini ya ulezi wowote:    
 

Kuwasilisha rekodi za uongo au rekodi za kughushi ni kosa chini ya Kifungu cha 73.10. Kanuni ya Adhabu, na uandikishaji wa 
mtoto chini ya hati za uwongo huwapa mtu huyo dhima ya masomo au gharama zingine. TEC Sec. 25.003(3)(d). 
 

Kwa Wafanyikazi wa Shule Pekee:  Sambaza kidadisi kwa Ushirikiano wa Kielimu Connie Crosby katika Idara ya 
Utetezi na Ufikiaji wa Wanafunzi.  Simu ya Ofisi:  (801) 826-5396. 


