
حقوق و اطالعات 

آموزش افراد بی 

 خانمان

ونتو در رابطه با -قانون فدرال مک کینینی
خانمان از طریق قانون  کمک به افراد بی
( با ESSAآموزان ) موفقیت تمام دانش

، در 6112اکتبر  1اصالحات اعمال شده در 
مجددا مجاز شد. این قانون نیاز  6112سال 

دارد که کودکان و نوجوانان تحت موقعیت 
خانمانی شناسایی شوند و خدمات  های بی

 مناسب را دریافت کنند.
 

آموزانی  خانمان دانش کودکان و نوجوانان بی
هستند که از محل اقامت ثابت، منظم و 

 مناسب هنگام شب برخوردار نیستند. 
 

این امر در مورد کودکان و نوجوانان تنهایی 
که محل سکونت را با دیگران شریک هستند، 
آنهایی که در متل ها، پناهگاه ها، اردوگاه ها 

کنند نیز  و خانه های متحرک زندگی می
 شود. اعمال می

  

ونتو در رابطه -قانون مک کینینی

 خانمان با کمک به افراد بی

SAFE 

 )دسترسی به مدرسه برای همه(

 پروژه آموزش افراد بی خانمان

 دارین گریر و تاکندرا وایت 
 هماهنگ کننده های آموزش افراد بی خانمان

 
 متخصص مشارکت کودکان

 آقای بکی کامپورا
 شری کانفیلد

 جکی کانینگهام
 

 متخصص مشارکت دانش آموزان
 کارول سیوارد
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SAFE 
 )دسترسی به مدرسه برای همه(

 خانمان پروژه آموزش افراد بی
 

 خدمات رفاهی کودک
(916) 566-1615 



 ثبت نام برای کودکان و نوجوانان بی خانمان
 

می توانند ثبت نام شوند  بالفاصلهدانش آموزان 
 حتی اگر شما:

 
 مسکن مشخص نداشته باشید 
 آدرس موقت داشته باشید 
 آدرس فیزیکی دائمی نداشته باشید 
 
 
 

اگر تحت شررایرط فرون زنردگری مری کرنریرد، بره 
منظور ثبت نام یا حضور در مردرسره نریراز بره 

 ارائه مدارک زیر ندارید:
 
 مدرک اقامت 
 گواهی تولد 
 سوابق واکسیناسیون 
 مدارک حقوقی قیومیت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ونتو در رابطه با آموزش افراد بی خانمان-حقوق مک کینینی

 
 
 

اگر در شرایط زیر زندگی می کنید، ثبت نام 
دانش آموزان بی خانمان در مدرسه تضمین 

 می شود:
 
  در یک پناهگاه )خانوادگی، خشونت

خانگی، پناهگاه جوانان یا برنامه زندگی 
 گذرا(

 
 ای هفتگی در یک متل، هتل، یا خانه کرایه 
 
  در خانه یا آپارتمان با بیش از یک خانواده

 به دلیل مشکالت اقتصادی
 
  ،در ساختمان های متروکه، در ماشین

 اردوگاه، یا خیابان
 
  ،در خانه های غیر استاندارد )بدون برن

 آب، یا گرما(
 
  با دوستان یا خانواده به دلیل اینکه فراری

 یا بدون همراه هستید
 
 

دانش آموزان حق دارنرد کره در مردرسره 
مبدا خود در طول دوره بی خانمانی باقی 
بمانند و از حرمرل و نرقرل بره آن مردرسره 

 برخوردار شوند.
 

دانش آموزان بری خرانرمران برایرد خردمرات 
 ای رایگان دریافت کنند. تغذیه

 
والدین باید در رابطه با حقون آموزشی، 

ها و حل اختالفات با هماهنگ  مسئولیت
کننده آموزش افراد بی خانمان منطقه 

 مشورت کنند.
 
 
 

 
 
 
 
 


