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پرسشنامھ اقامت ویابود باش دفتر مرکزی توین ریورز

فرزند شما ممکن است واجد شرایط خدمات آموزشی اضافی از طریق عنوان 1، بخش A و / یا مساعدت    McKinney-Ventoفدرال باشد.  واجد 
شرایط بودن می تواند با تکمیل این پرسشنامھ تعیین شود. 

تاریخ شروع تاریخ تولد کالس مدرسه دختر/پسر نام دانش آموز

د     پ

 د     پ

د     پ 
د    پ   

 د     پ

 د    پ

  خیر  (ذکر کنید )لطفا     بله   :نشده انددر خانه که در مدرسه ثبت نام سایر کودکان  **تمام

تاریخ تولد نام بچه تاریخ تولد نام بچه

آیا فرزند شما  است این اطالعات برای تعیین این (گزینه را تیک بزنیدفقط یک )؟ اقامت دارد. در حال حاضر فرزند/خانواده شما در کجا 1

 .است یا خیر" واجد شرایط  2016سالESSA) ) اندانش آموز تمام"قانون موفقیت  بموجب مساعدت بیشتربرای هر گونه 

 ایتک خانواده اقامتگاه در رهنیا اجاره منزل شخصی یا . الف□ 

به علت مشکالت اقتصادیبیش از یک خانواده در خانه یا آپارتمان  با. ب□ 

 در پناهگاه اضطراری یا برنامه مسکن انتقالی:.   پ□ 

______________________________________________________ :نشانی/برنامه نام

:در متل. ت□ 

 _______________________________________________ شماره اتاق:نشانی//متل نام

 بدون سرپناه )مثالً در خودرو، اردوگاه، فضای باز یا ساختمانی که مناسب خواب نیست(. ث□ 

 است )مثالً بدون برق، آب و غیره( ناکافیمسکنی که . ج □

 یا خانه گروهی پرورشگاهدر . چ□ 

   خیر          بله  آموزانتان به لوازم مدرسه نیاز دارد؟آموز/دانشج تیک خورده است، آیا دانش-های باگر گزینه
:(دنکنکند). دانش آموز)ها( با چه کسی زندگی می 2

 واجد شرایط خویشاوند□             )ها( دوست□ ولی )والدین(                 □ 

جوان)های( بی سرپرست□             که به عنوان سرپرست قانونی نیست  یبزرگسال□ 

_____________       تاریخ:____________________امضای ولی/سرپرست:______________________________

 آدرس محل اقامت فعلی:
_________________________________________________________________________________

 (گردد )باید برای واجد شرایط بودن و دریافت خدمات کامل

____________شماره تلفن/پیام:_______________________________________

School Staff: Be sure all information is complete then SCAN this form to 

Carol Seward (carol.seward@twinriversusd.org) in the Child Welfare and Attendance Office 
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