
!المدرسة في التسجیل یمكنك

:هي نیالوالد اتیمسؤول  
 في والمشاریع المنزلیة الواجبات واكمال بانتظام بالمدرسة یلتحق طفلك أن من التأكد - 

لمناسبا الوقت    

قانون قبل يتم ضمان التسجيل في المدرسة من

McKinney- Vento Act الفدرالي

 وقانون والية كاليفورنيا، إذا كنت 

 تعيش في:

(اإلنتقالي شةیاألسرة، العنف المنزلي، أو مأوى الشباب، أو برنامج المع) مأوى -

 الصلة ذات األنشطة من وغیرها المدرسة، الى العودة ولیلة لمعلم،مع ا الوالدین اجتماعات حضور - 

بالمدرسة

یةلبقاء على اطالع على القواعد واللوائح واألنشطة المدرسا -

ةیالمشاركة في األنشطة المدرس /ةیاتخاذ القرارات المدرس -

 فندق، أو سكن أسبوعي - 

منزل أو شقة م أكثر من أسرة بسبب المصاعب اإلقتصادیة أو الخسارة المادیة -      

  شارعمبنى مهجور، سیارة، مخیم، أو في ال -

 دار الحضانة المؤقتة أو مع شخص بالغ ولیس والدك أو الوصي علیك - 

 أو تدفئة( -ماء-بدون كهرباء ) ن المستوى المطلوبسكن دو -  

 مع أصدقاء أو عائلة كونك هارب أو شاب غیر مصحوب - 

:يمكنك 

 رامج المدرسیة التي أنت مؤهل لهاالمشاركة الكاملة في جمیع األنشطة والب •

      والمدرسةأ تى إذا كنت قد ابتعدت من المنطقةتي إلتحقت بها آخر مرة حالضورالمدرسةح اإلستمرار في •

 تلقي خدمة وسائل النقل من سكنك الحالي إلى مدرستك األصلیة •

غذائ آخر( التأهل تلقائیاً لبرنامج تغذیة الطفل)وجبات غداء مجانیة ومخفضة السعر، إضافة إلى أي برنامج •

 اإلتصال بمنسق المقاطعة المدرسیة لحل أي نزاع بنشأ أثناء عملیة التسجیل •

رح أسئلة حول التسجیل في المدرسة أو للحصول على المساعدة في التسجیل في المدرسة، اتصل على:لط

التواصل في الحي المدرسي مسؤول  

Mona Montgomery, Ed. D.
Homeless Youth Liaison 

949-936-7527
monamontgomery@iusd.org

بالمقاطعة للمشردین لتواصلا مسؤول

Jeanne Awry Homeless 
Education 
714-966-4093
jawrey@ocde.us 

 منسق الوالیة للمشردین

Leanne Wheeler 

State Coordinator 

California Department of Education 

1430 N Street, Suite 6208 

Sacramento, California 95814 

Phone: 1-866-856-8214 

California Department of Education 

:لدیك كان لو حتى

مؤكد غیر سكن 

مؤقت عنوان

حقیقي عنوان وجود عدم 

 هذه من أي ظل في تعيش كنت إذا

 المدرسة في التسجيل وتريد الظروف

:تقديم إلى تحتاج ال حضورها، أو  

سجالت فحص التطعیم أو نتیجة فحص مرض السل  - إثبات اإلقامة -

 الجلدي

وثیقة الوصایة القانونیة -  السجالت المدرسیة -

mailto:jenileedinkle@iusd.org
mailto:jawrey@ocde.us

