
 حتی اگر شما:

 خانه ی موقتی دارید

 آدرس موقتی دارید

 آدرس دائمی ندارید

 

   
  

 والدین موظفند:

 

 

 د.باشنکالیف و پروژهایشان آگاه ت مرتب و انجاماز رفتن فرزندشان به مدرسه بطور •

 شرکت در کنفرانسهای والدین/معلم، جلسات آشنایی با کالس درس •

Back to School Nights) )لیتهای مربوط به مدرسهو دیگر فعا 

 فعالیتهای مدرسه از قوانین، مقررات و آگاهی  •

 مشارکت در فعالیتهای مشاوره/تصمیم گیری مدرسه •

 McKinney – Vento Act  فدرالبر اساس قانون  

و قانون ایالت کالیفرنیا در صورت سکونت در هر یک از 

 مکانهای زیر حق ثبت نام شما در مدرسه ضمانت می شود:

 پناهگاهها ) خانوادگی، خشونتهای خانوادگی، پناهگاههای جوانان یا  •

 برنامه های زندگی در حال انتقال(

 مهمانخانه، هتل یا خانه های اجارهای هفتگی •

 یک خانواده در خانه یا آپارتمان به دالیل مشکالت مالیسکونت بیش از  •

 ساختمان متروکه، ماشین، چادر یا خیابان •

 استاندارد )بدون برق، آب یا سیستم گرمایش( منزل غیر •

 با دوستان، خانواده یا یک جوان بی سرپرست  به دلیل فرار از خانه •

 

، برای رفتن یا ورت زندگی تحت هر یک از شرایط  نامبردهدر ص

 ثبت نام در مدرسه ارائه مدارک زیر مورد نیاز نمی باشد:

 

 اثبات محل سکونتمدرک  •

 مدارک واکسیناسیون یا نتیجه ی آزمایش پوستی بیماری سل •

 مدارک تحصیلی •

 مدارک قانونی قیومیت •

 

 
 

 شما می توانید:
 

 
 .در تمامی برنامه ها وفعالیتهای مدرسه که شامل شما می شوند، شرکت نمایید •

 به رفتن به مدرسه ای که در آن ثبت نام کرده اید ادامه دهید حتی اگر محل سکونت خود  •

 قبلیتان خارج شده اید. را تغییر داده یا از محدوده منطقه آموزشی

 از محل سکونت فعلی خود به مدرسه قبلیتان سرویس رفت و آمد دریافت کنید. •

 برنامه های تغذیه کودک )ناهار رایگان یا کم قیمت و سایر بصورت خودکار واجد شرایط   •

 شوید.برنامه های تغذیه منطقه( 

 در صورت برخورد با هرگونه مشکلی در هنگام ثبت نام، با مسئول روابط  •

 می منطقه خود تماس بگیرید.عمو

 در صورت داشتن پرسش در مورد ثبت نام یا درخواست کمک برای ثبت نام در مدرسه با افراد زیر تماس بگیرید:

:مسئول روابط عمومی منطقۀ ارواین  

Jenilee Dinkle 

Homeless Youth Liaison  

949-936-7503 

jenileedinkle@iusd.org 

 مسئول بی خانماناِن منطقۀ اُرنج کانتی:

 

 

Jeanne Awry  

Homeless Education  

714-966-4093 

jawrey@ocde.us 

 مسئول هماهنگی بی خانماناِن کالیفرنیا:

Leanne Wheeler 

State Coordinator 

California Department of Education 

1430 N Street, Suite 6208 

Sacramento, California 95814 

Phone: 1-866-856-8214 

پرورش کالیفرنیاسازمان آموزش و   
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