
Mt. Pleasant School Distirct 

Hosing Questionnaire 

Bảng câu hỏi về Nhà ở 

[The form should be included at the top page of registration materials that the local educational 
agency (LEA) shares with families.] 

Họ của Học sinh Tên Tên đệm 

Tên Trường: 

Thông tin được cung cấp dưới đây sẽ giúp LEA xác định quý vị và/hoặc con của quý vị có thể đủ 
điều kiện được nhận những dịch vụ nào. Những dịch vụ này có thể bao gồm những dịch vụ giáo dục 
bổ sung thông qua Tiêu đề I, Phần A và/hoặc Đạo luật Hỗ trợ McKinney-Vento của liên bang. Thông 
tin được cung cấp trong biểu mẫu này sẽ được bảo mật và chỉ được chia sẻ với nhân viên phù hợp 
của học khu và của cơ sở. 

Hiện tại, quý vị và/hoặc gia đình của quý vị đang sống trong bất kỳ tình trạng nào sau đây? 

□ Ở trong nơi trú ẩn (nơi trú ẩn cho gia đình, nơi trú ẩn tránh bạo lực gia đình, nơi trú ẩn cho thanh

thiếu niên) hoặc xe moóc của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA)

□ Ở chung nhà với (những) người khác do mất nhà ở, kinh tế khó khăn, thiên tai, thiếu nhà ở hoặc

lý do tương tự

□ Sống trong xe hơi, công viên, khu cắm trại, tòa nhà bỏ hoang hoặc thiếu tiện nghi khác (ví dụ như

thiếu nước, điện hoặc hệ thống sưởi ấm)

□ Tạm thời sống trong nhà nghỉ hoặc khách sạn do mất nhà ở, kinh tế khó khăn, thiên tai hoặc lý do

tương tự

□ Sống lâu dài trong ngôi nhà dành cho một gia đình

Tôi là học sinh dưới 18 tuổi và sống tách biệt với cha mẹ hoặc người giám hộ:  O Có  O Không 
Cha/mẹ/người giám hộ ký tên dưới đây để xác nhận thông tin được cung cấp ở trên là đúng và chính xác. 

Tên bằng Chữ in của Cha/Mẹ/Người giám hộ Chữ ký Ngày 

(Mã vùng) Số điện thoại Địa chỉ Đường Thành phố Tiểu bang Zip 



 

Mt. Pleasant School Distirct  

Hosing Questionnaire 

Bảng câu hỏi về Nhà ở 

Con của quý vị có quyền: 
 
□ Ghi danh ngay vào trường mà con của quý vị học lần cuối (trường gốc) hoặc trường địa phương 

ở nơi quý vị đang ở, ngay cả khi quý vị không có tất cả các tài liệu thông thường được yêu cầu tại 

thời điểm ghi danh. 

□ Tiếp tục học ở trường gốc của con quý vị, nếu quý vị yêu cầu và việc đó mang lại lợi ích tốt nhất. 

□ Nhận dịch vụ vận chuyển về nhà và đến trường gốc cho con quý vị, những chương trình và dịch 

vụ đặc biệt giống nhau, nếu cần, như được cung cấp cho tất cả trẻ em khác, bao gồm những bữa 

ăn miễn phí và Tiêu đề I.  

□ Nhận biện pháp bảo vệ và dịch vụ đầy đủ được cung cấp theo tất cả luật pháp liên bang và tiểu 

bang, vì việc này liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên vô gia cư và gia đình của các em. 

Vui lòng liệt kê tất cả những trẻ em hiện đang sống với quý vị. 

Tên Nam/Nữ Ngày sinh Lớp Trường 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về những quyền này, vui lòng liên hệ với cơ quan liên hệ phụ 

trách vấn đề vô gia cư ở địa phương,  
Laurie Breton, qua điện thoại theo số 408 223-3740 hoặc qua email theo địa chỉ lbreton@mpesd.org. 
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