
Irvine Unified School District 
McKinney-Vento Homeless Assistance Act 

 إستمارة   التسجیل   السریه   لمعونة   المشرد   بال   مأوى
 یعرف   قانون   ماكیني   ـ   فینتو   (The McKinney- Vento Act)   المصطلح   "األطفال   والمراهقین   المشردین"   على   أنهم   أشخاص   ال   یملكون   مكان

 منتظم   ومناسب   للبقاء   واإلقامة   باللیل.    الطالب   وعوائلهم   الذین   یشاركون   المعیشة   مع   عوائل   أخرى   بسبب   صعوبات   اقتصادیة،   و   یعیشون   في   المالجئ،   وفنادق   رخیصة   أو   السیارة    ربما
 یؤهلون   لهذه   الخدمات.   وقد   نقدم   اللوازم   المدرسیة   ونربط   األسر   بالموارد   المناسبة   في   مجتمعنا.   هذه   الخدمات   بناء   على   قانون   الفدرالي      المصمم   لتوفیر   احتیاجات   التعلیم   والحفاظ   على   حقوق

 الطالب   المشردون   التعلیمیة.   ستساعد   هذه   اإلستمارة   مسؤولي   المدرسة   في   اتخاذ   اإلجراءات   المناسبة   وفقا   للقانون   لتسجیل   األطفال   المؤهلین   للخدمات   المدرسیة.

 القسم   األول:
 تعیش   في   منزل،   تستأجر   منزل   او   شقه(عائله   واحده).❏
 تعیش   مع   أصدقاء   أو   أقارب   (برغبته).❏
 حسب   الفقرة   الثامنة   من   القانون   السكني   أو   المساكن   المدعمة.❏

 إذا   أشرت   على   إحدى   الخیارات   في   القسم   األول،ال   تحتاج   اكمال   أو   تسلیم   هذه   اإلستمارة.

 القسم   الثاني:
 فقدان   السكن   بسبب   الصعوبات   االقتصادیة   وحالیا   تشارك   المأوى   أو   استئجاره   مع   اآلخرین.   وعدم   القدرة   على   توفیر   المسكن❏

 لعائلتك(احتمال   التشرد).
 السكن   في   ملجأ   أو   سكن   انتقالي   مثال   البرامج:❏

Families Forward, Human Options or other program                                         
 السكن   في   فندق   رخیص   بسبب   الصعوبات   االقتصادیة.❏
 السكن   في   مخیمات   أو   حدائق   عامة   او   في   السیاره.❏
 قاصر   یعیش   لوحده.❏
❏.                                                                       ظروف   اخرى   (یرجى   التوضیح)       

 القسم   الثالث:
.               المرحلة   الدراسیة                                                   المدرسه                                    التاریخ    
.                                        تاریخ   المیالد                                                                  اسم   الطالب  

                     األخیر         االول      السنه/الیوم/الشهر
.                                                                اسم   الوالدین/ولي   األمر  

   األخیر      األول
.                                                                                                                      العنوان   الحالي  

   الشارع      المدینة      الوالیة
.                                          رقم   التلفون          

.                              آخر   مدرسه   حضرتها                                                                 المدینة/الوالیة          
 الخدمات   المقدمة   من   المدرسة   السابقة:                                 ⬜متعلم   اللغة   اإلنجلیزیة                                                   ⬜التعلیم   الخاص

  یرجى   ذكر   اسماء   االخوه   او   االخوات   الحاضرون      في    نفس   المدرسه.
.          المرحلة   الدراسیة                                        المدرسة                                                    الطالب    

   األخیر                                                                                 األول

 أعلن   وفقا   لقانون   العقوبات   للتزییف   في   والیة   كالیفورنیا   أن   المعلومات   المزودة   من   قبلي   صادقة   وصحیحة،وتوفیر   معلومات   مزیفة   ستؤدي   إلى   انسحاب   الطالب   مباشرة   من   المدرسه.

.                                    التاریخ          .                                           توقیع   الوالدین        
 التالي   لالستخدام   الرسمي   فقط

Please code the student appropriately in the Program Field in AERIES and send a copy to departments listed below. Keep original 
in student’s file. 
Immediately send to: Send if applicable: 

1. Prevention & Intervention  Fax  949-936-7529      ◻  Special Education      Fax 949-936-5239 
2. Food/ Nutrition Services    Fax  949-936-6529                      ◻  Language Development Programs   Fax 949-936-8509

                                                                                                                      ◻  Transportation                     Fax 949-936-5379
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