
قوانین ایالت کالیفرنیا و تحت مجازات گواهی دروغ اعالم می دارم که موارد ذکر شده درست و صحیح است.  ارائه اّطالعات نادرست می  اینجانب تحت
 از مدرسه شود. دانش آموز نامبرده در باال فوریتواند منجر به اخراج 

Irvine Unified School District 

McKinney-Vento Homeless Assistance Act 

Confidential Enrollment Form 

 ،دمی باشنساعات شبانه  یم و مناسب براظّ ثابت، من مکان سکونتکه فاقد  یبه عنوان افرادخانمان" را  یاصطالح "کودکان و نوجوانان ب McKinney-Ventoقانون 
زندگی می کنند  هینقل لیوسا ایدر پناهگاه ها، متل ها  با خانواده های دیگر همخانه شده، ،یمشکالت اقتصاد لیکه به دل ییدانش آموزان و خانواده ها  .تعریف می کند

 براساسخدمات  نیا . می، کمک کنر جامعهمنابع موجود دو خانواده بین ارتباط  یو برقراروسایل تحصیلی  ارائه با یتوانیمما م  .دی شامل حالشان شوخدمات کن استمم
دستورالعمل  تیبه کارکنان مدرسه در رعا فرم نیا  د.وضع شده انخانمان  یب تحصیلی دانش آموزاناز حقوق  تیو حما یارائه خدمات آموزش جهت بوده وفدرال  نیقوان
 .ند.ک یم می باشند، کمکخدمات دریافت  طیشرا که واجد   بچه هاییثبت نام  یبرا یقانون یها

:تاریخ امضای والدین:

Office Use Only 
Please code the student appropriately in the Program field in AERIES & 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 Program Fax # 949-936-8509 

Transportation Fax # 949-936-5379 

Verified by School Staff:      Revised 8/2022 - Farsi

Irvine
Unified
School
District

 ۱قسمت 

مسکن یارانه ای یا ۸مسکن بخش    ره ای، یا آپارتمان )یک خانواده(خانه اجازندگی در خانه،  

 زندگی با دوستان یا اقوام )انتخاب شخصی(  

.را انتخاب کرده اید، الزم نیست این فرم را تکمیل کرده یا ارائه دهید۱چنانچه شما هر یک از گزینه های قسمت 

۲قسمت 

. عاجز در تهیه مسکن برای خانواده خود )در بخاطرمشکالت اقتصادیاز دست دادن مسکن و در حال حاضر اجاره/هم خانگی با دیگران  
 غیراینصورت بی خانمان خواهد بود(

 (_______________یا برنامه های دیگر:_ Families Forward, Human Options) هگاه یا مکانهای کمکی/موقتیسکونت در پنا 

 بدلیل مشکالت اقتصادیزندگی در یک هتل یا متل  
 زندگی در اردوگاه، پارک، یا ماشین 
 صغیر بدون همراه 
 __________________________________________________________شرایط دیگر )لطقا توضیح دهید( 

۳قسمت 
 پایه تحصیلی  مدرسه تاریخ

تاریخ تولّد  نام دانش آموز
ماه/روز/سال نام خانوادگی  نام 

______________________________________________________________________________________ نام والدین/قیم
نام خانوادگی  نام   

آدرس محل سکونت فعلی 
ایالت شهر  باناخی 

(           ) شماره تلفن

______________________________ شهر/ایالت آخرین مدرسه شرکت کرده  

آموزش استثنایی      یادگیرنده زبان انگلیسی خدمات دریافت شده در مدرسه قبلی:    

 د:رفته اند، بنویسی مدرسه شماخود را که به  لطفا نام )های( خواهر/برادر

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:____________________________________مدرسه:__________________________ پایه تحصیلی:___
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