GARLAND ISD – BẢNG CÂU HỎI VỀ SỰ CƯ TRÚ CỦA HỌC SINH
Thông tin trên mẫu đơn này được yêu cầu phải đáp ứng luật có tên là Đạo luật McKinney-Vento , McKinney-Vento Act 42 U.S.C
11434a(2), cũng được biết đến với tên gọi là Phần C, Tựa đề X, Title X, Part C, của Đạo luật Không Trẻ em Nào bị Bỏ rơi Phía sau, No
Child Left Behind Act, và Đạo luật ESSA-Mọi Học sinh đều Thành công, ESSA-Every Student Succeeds Act. Đạo luật bảo vệ các quyền
giáo dục và sự bảo vệ cho trẻ em và thiếu niên bị vô gia cư. Các câu trả lời quý vị cung cấp sẽ giúp học khu xác định các dịch vụ mà
các gia đình hội đủ điều kiện có thể được nhận.

VUI LÒNG VIẾT CHỮ IN HOA
Tên họ

HỌC SINH

THÔNG TIN

Tên học sinh:
Tên gọi

Ngày sinh:
Tên trường học thuộc Garland ISD (đã ghi danh ở
đó hoặc sẽ ghi danh vào):
Học khu Trước đó đã theo học:
Tên Họ, Tên Gọi

Anh em trai/
Chị em gái

Tên đệm

Số ID của Học sinh tại Garland ISD :
Lớp:
Trường học Trước đó:
Tuổi

Lớp

Học khu

Trường

(Nếu là GISD, chỉ

(Bao gồm các anh chị em
của mẹ kế/bố dượng)

THÔNG TIN ANH/CHỊ EM
TẠI GISD

cần số ID)

THÔNG TIN
NGƯỜI GIÁM HỘ

Tên:
Số Điện thoại chính:
Email:
Tên Người liên lạc
Số ĐT:
khi Khẩn cấp:
Tôi là:
☐Phụ huynh
☐Người giám hộ Hợp pháp (Sự giám hộ hợp pháp có thể chỉ do một tòa án cấp. Có thể cần cung cấp tài liệu)
☐Người chăm sóc/Người giám hộ được Chỉ định (Ví dụ: Bạn bè, họ hàng, phụ huynh của bạn bè, v.v.)
☐Học sinh (Tôi không sống cùng với bố /mẹ /người giám hộ hợp pháp của tôi)
☐Học sinh được Chăm sóc Nuôi dưỡng (Người giám hộ là một phụ huynh/người giám hộ nuôi dưỡng hoặc trong sự
chăm sóc họ hàng với DFPS qua các tài liệu của Tòa án hoặc Mẫu đơn 2085)

☐Khác:

Số căn
hộ/phòng:

Địa chỉ phố:
Thành
phố:

Mã Zip:

Vui lòng xác định rõ tình trạng sống của quý vị:
☐ Hiện tại, giữ một khoản thế chấp mua nhà hoặc cho thuê một căn hộ hoặc nhà ở theo tên của quý vị.
☐ Có một sắp xếp sống theo thỏa thuận, lâu dài với một thành viên gia đình hoặc một người bạn.
(Nếu không có lựa chọn nào ở trên phù hợp, thì quý vị ký vào dưới đây để tiếp tục trang sau của mẫu đơn. Nếu quý vị đã đánh dấu
một trong hai lựa chọn trên thì vui lòng ký vào dưới đây và nộp đơn.)
Tôi hiểu rằng xuất trình một hồ sơ giả hoặc các hồ sơ làm giả là một tội theo Phần 37.10, Luật Hình sự, và ghi danh học sinh theo các tài liệu sai sẽ khiến cho người đó
có nghĩa vụ đối với học phí hoặc các chi phí khác. Phần 25.002(3)(d), Luật Giáo dục của Tiểu bang Texas.
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ Hợp pháp/Người chăm sóc/Người trông coi dược Chỉ định/Học sinh
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Ngày

Tiếng Việt

TÌNH TRẠNG SỐNG HIỆN TẠI

GARLAND ISD - BẢNG CÂU HỎI VỀ SỰ CƯ TRÚ CỦA HỌC SINH
tiếp theo
Câu nào dưới đây miêu tả tốt nhất tình trạng sắp xếp sống tạm thời hiện tại của (các) học sinh (đánh dấu
vào một):
☐ Chúng tôi đang ở trong nhà của một người bạn hoặc một người họ hàng.
☐

Chúng tôi đang ở trong một địa điểm không được che chắn. (Ví dụ: Không có nước chảy/điện/lều/xe/xe tải/xe tải
nhỏ, nhà bị bỏ lại, nơi cắm trại, công viên, nhiều gia đình thuê các phòng/chỗ gây ra các điều kiện nhà ở thiếu tiêu chuẩn, v.v.)

☐ Chúng tôi đang ở trong một khách sạn hoặc nhà nghỉ. (Ví dụ: khó khăn về kinh tế, đuổi ra khỏi nhà, các vấn đề gia đình,
các điều kiện sống, thảm họa thiên nhiên, v.v.)

Các câu dưới đây có phù hợp với quý vị không? Bảo hiểm cho chủ nhà của tôi đang trả tiền cho chúng tôi ở như là một phần
của khiếu nại đã được nộp đơn. ☐Có ☐ Không

☐ Chúng tôi đang ở trong một nơi ở. (Ví dụ: đang sống trong một nơi ở cho gia đình, nơi ở cho những người bị bạo lực gia đình, nơi
ở cho trẻ em/thiếu niên, nhà ở FEMA)

☐

Chúng tôi đang ở trong nhà ở chuyển tiếp. (Nhà ở mà có sẵn như là một phần của chương trình chỉ cho một khoảng thời
gian cụ thể và được một nhà thờ, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức khác trả một phần hoặc toàn phần)

Học sinh đã ở trong tình trạng sắp xếp sống này bao lâu?
Hiện tại quý vị có thể đưa đón học sinh của mình đến trường không? _______________________

Các yếu tố góp phần vào tình trạng sống hiện tại của (các) học sinh (đánh dấu tất cả nếu phù hợp):

CÁC YẾU TỐ ĐÓNG GÓP

☐Khó khăn về kinh tế:
☐Mất việc làm dẫn đến không có khả năng trả tiền thuê nhà/khoản thế chấp mua nhà
☐Thu nhập từ công việc part-time hoặc công việc được trả lương thấp không trang trải đủ chi phí nhà ở trong khu vực
☐ Không có khả năng đặt cọc cho tiền nhà hoặc các chi phí tiện ích
☐Các hóa đơn ý tế cao làm cho còn ít tiền hoặc không còn tiền cho nhà ở
☐Khác

☐Các vấn đề gia đình(Ví dụ: Ly dị, bạo lực gia đình)
☐Các điều kiện sống (Ví dụ: thiếu điện, nước, lò sưởi, không có cửa sổ, sống quá chật, mốc, v.v.)
☐Thảm họa thiên nhiên
☐Lốc xoảy, bão, lụt, v.v..
☐Bão xoáy: Tên của cơn bão:
☐Hỏa hoạn(Ví dụ: đồng cỏ, rừng, cỏ, sét đánh,v v.)

☐Cháy nhà không phải do thảm họa thiện nhiên (Ví dụ: thiết bị/hệ thống dây điện bị lỗi, lò lửa, lò sưởi, v.v.)

☐Thiếu các nguồn hỗ trợ để chi trả nhà ở vĩnh viễn
☐Thiếu nhà ở giá cả phải chăng trong khu vực
☐Không yếu tố nào trong những cái trên (giải thích vắn tắt):
CÁC TRƯỜNG
Người giám hộ đã trả lời CÓ đối với việc sở hữu/thuê nhà ở/căn hộ riêng của họ không? Nếu vậy, vui lòng giữ bảng câu hỏi ở trường.
Người giám hộ đã trả lời KHÔNG với việc sở hữu/thuê nhà ở/căn hộ riêng của họ không? Nếu vậy, vui lòng chuyển một bản sao
(trước/sau) bằng thư nội bộ/fax/email đến: Meighan Hylton – mhylton@garlanisd.net; Annette Himmelreich –
ashimmel@garlandisd.net; Ivette Resendiz – iresend@garlandisd.net tại Valle Student Services Center, Box 501/Fax: 972-494-8275

CHỈ CHO PHÒNG CÁC DỊCH VỤ HỌC SINH SỬ DỤNG
☐Tôi chứng nhận (các) học sinh có tên ở trên đủ điều kiện cho Chương trình Dinh dưỡng Học sinh theo các điều khoản của Đạo luật McKinney-Vento.
____________________________
Chữ ký của Liên lạc viên Đạo luật McKinney-Vento
Chỉ số PEIMS: ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 Chỉ số UY: ☐3 ☐4
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Ngày
Nhu cầu chuyên chở đã cho biết ☐ Có
☐Không
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☐ DNQ
Tiếng Việt

