
McKinney-Vento (MKV)  برنامج
ــ استبی  البــــــالط نـــــلسك انــ

 2021-22 

 ھل تعاني من عدم استقرار السكن في المنزل؟ 

. یوفر McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435اإلجابة على األسئلة التالیة تساعد في تحدید الخدمات التعلیمیة التي قد یكون طالبك مؤھالً لتلقیھا بموجب قانون  
 الخلفي لالستبیان.فنتو الخدمات والدعم لألطفال والشباب الذین یعانون من التشرد. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على الجانب  -قانون ماكیني

أدناه  علیك ینطبقمن كل ما تدفع إیجاًرا لمنزلك أو شقتك، یرجى التحقق تقدر على ان  الوال تملك أو إذا كنت تعاني من عدم استقرار السكن 
حالة السكن الحالیة الخاصة بك: (قم بإعادة النموذج المكتمل إلى مدرسة الطالب)من 

☐ بال مأوى (سیارة، منتزه، مخیم أو مواقع مشابھة)  

☐ تنتقل من مكان لمكان آخر/ مؤقتاً على أریكة أحدھم 

☐ ) ACPبرنامج سري العنوان ( 

تحتاج إلى مواصالت (غیر مؤھلة إذا كنت تعیش على بعد   
میلین من المدرسة)

☐

 

☐ في موتیل/ فندق 

☐ في مأوى 

☐ برنامج االسكان االنتقالي 

 الصعوبات بسبب آخرى عائلة /شخص مع  مؤقت بشكل العیش 
 االقتصادیة

☐

☐ مالئمة (ال ماء ، حرارة ، كھرباء ، إلخ.)في منزل بھ مرافق غیر    

نازحون مؤقتًا بسبب حریق أو كارثة طبیعیة ، إلخ  ☐ 

)یرجى الطباعة بوضوح ( أدرج جمیع األطفال في سن ما قبل المدرسة واألطفال في سن المدرسة الذین یعیشون معك  :

كر  ______________: المدرسة   ☐ أنثى   ☐   __________   ____ __________   __________________ ذ: االسم : الطالب  ھویة  رقم : العمر : المیالد تاریخ 

: ا ذكر: االسم  ______________: المدرسة   ☐ أنثى   ☐   __________   ____ __________   __________________ : الطالب  ھویة  رقم لعمر : المیالد تاریخ 

: ا  ______________: المدرسة   ☐ أنثى   ☐    __________   ____ __________   __________________

  

ذكر  : الطالب  ھویة  رقم لعمر : المیالد تاریخ  : االسم

یعیش الطالب (الطالب) مع أحد الوالدین أو وصي قانوني  ☐ أحد الوالدین أو الوصي القانوني)الطالب (الطالب) غیر المصحوبین (ال یعیشون مع  ☐

(في مترجم أطلب  ☐ )األساسیة  اللغة________________________________ ________________________________ _________  

 _______________________________________________________________________________________ :العنوان الحالي
☐أوى)م( ملجأ☐لموتی/فندق☐انتقالي سكن

ن ا ________________________________________________________________: البریديالعنو  ______________________ 

________________________________ ______________ :البرید االلكتروني:  _______________________________ رقم الھاتف

 ____________________ :ةالعالق__________________________________: طباعة اسم الولي/الوصي القانوني/ للطالب الغیر مصحوب 

  _____________: التاریخ_______________________________________): المصحوب  غیر  الطالب أو (القانوني  الوصي /الولي توقیع* 

 اتعھد انھ تحت عقوبة شھادة الزور بموجب قوانین والیة واشنطن بأن  المعلومات المقدمة صحیحة ودقیقة . *

 mkv@seattleschools.org Mail Stop 33-938, PO Box 34165, Seattle, WA 98124. Jeanea Proctor-Mills, SPS District Liaison.  : أرسل االستمارة الكاملة  إلى

(Please Initial)Official Use Only: ☐ Flagged in PS: _______  
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 McKinney-Vento  42 U.S.C. 11435 قانون

 .SEC. 725 التعریفات

 :ألغراض  ذا العنوان الفرعيھ

 .تسجیل" حضور الفصول الدراسیة والمشاركة الكاملة في األنشطة المدرسیةالیشمل المصطلحان "تسجیل" و " )1(

 -  دون"مصطلح "األطفال والشباب المشر )2(

 ) ؛ و (1) (أ) 103یعني األفراد الذین یفتقرون إلى إقامة لیلیة ثابتة ومنتظمة وكافیة (بالمعنى المقصود في المادة  )أ (

 – یشمل ) ب(

)i(   والشباب الذین یتشاركون في سكن أشخاص آخرین بسبب فقدان السكن أو الصعوبات  األطفال
االقتصادیة أو سبب مماثل؛ یعیشون في الموتیالت أو الفنادق أو حدائق المقطورات أو مناطق  

تم   ،التخییم بسبب نقص أماكن اإلقامة المالئمة البدیلة؛ یعیشون في مالجئ طارئة أو انتقالیة
 في المستشفیات؛  مالتخلي عنھ 

)ii(   األطفال والشباب الذین لدیھم محل إقامة لیلي أساسي وھو مكان عام أو خاص غیر مصمم
 ) (ج))؛2(أ) ( 103أو یستخدم عادة كمكان نوم منتظم للبشر (بالمعنى المقصود في القسم 

)iii(  ن العامة أو المباني  األطفال والشباب الذین یعیشون في السیارات أو الحدائق العامة أو األماك
 المھجورة أو المساكن المتدنیة أو محطات الحافالت أو القطارات أو أماكن مماثلة؛ و 

)iv(   كما تم تعریف ھذا المصطلح في القسم) من قانون التعلیم االبتدائي    1309األطفال المھاجرون
ألن األطفال  ) الذین یعتبرون مشردین ألغراض ھذا العنوان الفرعي 1965والثانوي لعام 

  (iii) حتى (i) یعیشون في ظروف موصوفة في البنود

 .یشمل مصطلح "الشباب غیر المصحوبین" الشباب الذین لیسوا في حضانة أحد الوالدین أو الوصي  )3(

 صادر إضافیة م

 :یمكن العثور على معلومات وموارد الوالدین على ما یلي

• http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
• http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
• http://www.schoolhouseconnection.org/ 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-
http://www.schoolhouseconnection.org/
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