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 الطالب

 

 الطالب الذين يعانون من التشرد

 

I. 2001فينتو لمساعدة المشردين فيي التعلييم  لعيا   -برنامج تعليم الطالب والشباب المشردين باالستناد إلى قانون مكيني 

( يساعد على ضمان فير  تعليمييم متكاف يم A، معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء 11432)رقم 

 لألطفال والشباب المشردين الذين يعرفون بأنهم يفتقرون إلى مقر إقامم ليليم ثابتم ونظاميم ومالئمم.

 

A. :يشتمل أول ك األفراد على كل مما يلي 

 

 األطفال والشباب، بما في ذلك الشباب المنفردين والذين ليسوا تحت وصايم والديهم، أو الذين: .1

 

a.   يقطنييون مييع أ ييرا  نتييرين نتيجييم فقييد مسيياكنهم أو ألسمييم ماليييم أو ألسييباب أتيير

مشابهم، أو الذين يعيشون في نزل أو فنياد  أو مقطيوراأ أو مريمياأ تفتقير إليى وسيائل 

الراحيييم المالئميييم، أو فيييي أمييياكن إييييواء طارئيييم أو  ماعييييم أو م قتيييم أو انتقالييييم، أو 

 المتروكون في المشافي، 

 

b.   إقامم ليليم رئيسيم إال أنهيا فيي مكيان عيا  أو فيي مكيان تيا   يير مجهيز أو  يير لديهم

 مسترد  بشكل عادي لتهي م وسائل الراحم الالسمم لنو  البشر، أو

 

c.  يعيشون فيي سيياراأ متوقفيم أو فيي حيدائأ أو أمياكن عاميم أو مبيان  مهجيورة أو مسياكن

 دون المستو  العادي أو في محطاأ الحافالأ أو القطاراأ أو ما  ابهها،

 

المعييدل  1965واألطفييال النيياسحين حسييبما تييم تعييريفهم فييي قييانون التعليييم االبتييدائي وال ييانوي لعييا   .2

 .I.A.1م يعيشون في تلك الظروف التي حددأ في القسم والذين يعتبرون مشردين ألنه

 

II. :يطلب من المدارس ما يلي 

 

A.  اإللحا  الفيوري لألطفيال والشيباب المشيردين بليظ النظير عين أميور الوصيايم وتيوفر السيجالأ المدرسييم

 السابقم أو السجالأ الطبيم أو إثباأ اإلقامم أو أيم وثائأ أتر .

 

B. طالب السابقم للحصول على أييم سيجالأ أكاديمييم أو  يير أكاديمييم، وإذا يجري االتصال الفوري بمدرسم ال

 الحصول  أو الشاب إلى منسأ تعليم المشردين الذي يقد  المساعدة فيلز  األمر تتم إحالم ولي أمر الطفل 
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على  السجالأ الالسمم لاللتحا . إذا كان هنيا  حا يم للمسياعدة فيي اللقاحياأ أو الفحيي الطبيي أو نميوذ  

 المعلوماأ الصحيم، فيتم االتصال بممرضم المدرسم.

 

C. ي ذلييك تيييار بقيياء الطفيل فييي مدرسييت  األصييليم مناقشيم تييياراأ الوضييع األكيياديمي ميع أولييياء األمييور بمييا في

)المدرسم األتيرة التيي التحيأ فيهيا قبيل تعرضي  للتشيرد( إذا ميا أقير هيذا الوضيع عليى أني  األم يل لمصيلحم 

 الطالب.

 

D. .نشر إعالن عا  بالحقو  التعليميم لألطفال والشباب المشردين 

 

E. .توفير الفر  التعليميم للشباب المشردين والمنفردين 

 

F.  تقديم تدماأ لألطفال والشباب المشردين مماثلم لألطفيال  يير المشيردين بميا فيي ذليك تيدماأ المواصيالأ

 والردماأ التعليميم والو باأ من تالل برامج الو باأ المدرسيم.

 

G. . الترفع إلى المرحلم ال انويم أو إتما  تطور األداء التعليمي العا 

 

H.  لمساعدة الطالب المشردين.التعاون مع وكاالأ الردماأ اال تماعيم 

 

I. .إعال  أولياء األمور والطالب المنفردين برياراأ االلتحا  والفر  التعليميم المتوفرة 

 

III. :اإلدارة العامم للمدارس يتو ب عليها 

 

A. معتمييد ميين قييانون 2001فينتييو لتحسييين مسيياعدة المشييردين فييي تعليييمهم لعييا  -التقيييد بشييروط  قييانون مكينييي ،

، ميين أ ييل ضييمان تلقييي األطفييال والشييباب المشييردين الرييدماأ Aلبنييد التاسييع، الجييزء النجيياح لكييل طالييب، ا

التعليميم المماثلم لطالب المدارس العامم اآلترين، وفي بعظ الحاالأ تدماأ إضافيم سو  تليك التيي تقيد  

 لطالب التعليم العا .

 

B. لييب ال يقطيين فييي فييي نفيي  تييأمين المواصييالأ ل ييمان الوصييول إلييى المدرسييم األساسيييم حتييى وإن كييان الطا

المنطقييم، أو إذا أراد الطفييل أو الشيياب يسييكن فييي منطقييم إدارة تعليميييم مييا ولكنيي  يريييد أن يبقييى ميين مدرسييت  

السييابقم. تقييو  اإلدارة العامييم للمييدارس فييي منطقييم إقامييم الطالييب بمشيياركم تكيياليع النقييل مييع اإلدارة العامييم 

 للمدارس في المنطقم التي التحأ فيها.

 

C.  المرفيأ( تقديم  رح تطي ألولياء األمور حول قيراراأ تحدييد الوضيع المدرسييI وحقيو  أوليياء األميور )

 (.IIفي االست ناف )المرفأ 



 
  718-1الالئحة رقم 

 الطالب
 2018سبتمبر  12

 3الصفحة 

 

D. سيياء القييرار عليهييا والتييي تعتبيير تيييارا  متاحييا  القبييول الفييوري للطفييل أو الشيياب فييي المدرسييم التييي يتييوتى إر

 فينتو وذلك عند حصول نزاع حول اتتيار المدرسم أو االلتحا  فيها.-بمو ب قانون مكنزي

 

E.  تنسيأ عملييم تحدييد وتقيديم الريدماأ ألول يك الطيالب كميا هيي محيددة فيي القسيمI.A  ميع وكياالأ الريدماأ

امج التي تهيء الردماأ ألول ك الطلبم ومع اإلداراأ المدرسييم اال تماعيم المحليم والوكاالأ األتر  والبر

 األتر  وفأ ما يلز  لحل المسائل التي تشتر  فيها أك ر من إدارة مدرسيم.

 

IV.   تم اتراذ اإل راءاأ التاليم في مدارس برين  ويليا  العامم لتلبيم احتيا اأ األطفال والشيباب المشيردين بحييص تصيب

لموظفي المدارس. لمزيد من المعلوماأ أو للتعامل مع حاالأ تاصم ير ى االتصال بالمكتيب هذه اإل راءاأ مر عا  

 المشار إلي .

 

A. التسجيل المدرسي 

 

تحت عنوان "حل النزاعاأ مع أوليياء  1-794ال تعتبر تدابير الوصايم عائقا  لاللتحا  وفقا  لالئحم  .1

 األمور حول الش ون المدرسيم".

 

تحيت عنيوان "الطيالب  718-1يسم  للطالب المشردين بالبقاء في مدارسهم األصليم وفقيا  لالئحيم  .2

 المشردون".

 

يقو  مكتب الردماأ الطالبيم بالمساعدة في تيأمين المواصيالأ للطيالب المنقيولين. تقيو  الميدارس  .3

 باالتصال مع المكتب فورا  عند الحا م إلى تدمم المواصالأ.

 

الوصييي بمكمييال نمييوذ  معلوميياأ السييكن الرييا  بمييدارس بييرين  وليييا  العامييم يقييو  ولييي األمر  .4

، ونميييوذ  طليييب وموافقيييم تدميييم (IV، ونميييوذ  الحقيييو  والمسييي ولياأ )المرفيييأ (III)المرفيييأ 

 ( أثناء عمليم التسجيل.Vالمواصالأ )المرفأ 

 

B. تدماأ المواصالأ 

 

وظفييو المدرسييم باالتصييال بمكتييب حالمييا تتبييين المدرسييم أن الطفييل فييي مرحلييم االنتقييال، يقييو  م .1

 الردماأ الطالبيم بعد  مع المعلوماأ التاليم:

 

a. اســم الطالب وعمره وصف  الدراسي 

b. اسم ولي األمر ومعلوماأ االتصال 



  718-1الالئحة رقم  
 الطالب

 2018سبتمبر  12
 4الصفحة 

 

c.  اسم وعنوان مقر اإلقامم أو الفند  أو المأو 

d.  رقم هاتع مقر اإلقامم أو الفند  أو المأو 

e. الطفل أو األطفال الذين سيح رون في المدرسم 

f. ،وطيييالب بيييرامج متعلميييي اللليييم  متطلبييياأ تاصيييم، أي طيييالب ذوي احتيا ييياأ تاصيييم

 ، و(EL)االنكليزيم 

g. . تاريخ ملادرة مقر اإلقامم أو الفند  أو المأو  إذا كان معلوما 

 

ة مدرسيم أتر  بالتعاون تقد  المواصالأ إما من قبل مدارس برين  ويليا  العامم أو من قبل إدار .2

مع مدارس برين  ويليا  العامم. تبدأ تدماأ المواصيالأ عيادة تيالل ثالثيم إليى تمسيم أييا  عميل 

 استال  نموذ  طلب وموافقم تدمم المواصالأ لد  مكتب الردماأ الطالبيم. من تاريخ

 

أنشطم ميا بعيد المدرسيم وذليك بالتعياون ميع مكتيب تنسأ المدارس لتقديم المواصالأ من أ ل دعم  .3

تدماأ المواصالأ. تقو  المدارس باالتصال مع مكتب الردماأ الطالبيم إذا استدعى األمر توفير 

 أيم احتيا اأ تاصم.

 

C. تدماأ الصحم المدرسيم 

 

ارة يجب إلحا  األطفال المشردين فورا  وتعليأ  مييع المتطلبياأ الصيحيم إليجياد حيل لهيا. تقيو  إد .1

المدرسم بالتواصل مع ممرضم المدرسيم لتعجييل مواعييد الفحوصياأ الطبييم واللقاحياأ المطلوبيم 

 للتسجيل المدرسي.

 

ترا ع ممرضم المدرسم المعلوماأ الواردة والمتعلقم باألطفال المشردين، ثم تعميل ميع المر يدين  .2

 دماأ الصحيم.الطالبيين وأسر األطفال لجدولم المواعيد و أو اإلحاالأ الراصم بالر

 

يقو  مكتب تيدماأ الصيحم المدرسييم بوضيع قائميم بأرقيا  االتصيال للعياملين فيي مديرييم الصيحم  .3

بالمقاطعم ومصادر الصحم للمجتميع المحليي لتسيتردمها ممرضيم المدرسيم فيي تدميم األسير التيي 

 تقو  بمحالتها إلى الفحوصاأ الطبيم أو أيم فحوصاأ أتر .

 

ي تقيديم إثبياأ باللقاحياأ أو بيالفحي الطبيي )إذا كيان مطلوبيا ( تيالل يتعين على ولي األمر الوص .4

يوما  من االلتحا  األولي. تقو  ممرضيم المدرسيم و أو ميوظفي المدرسيم بتوثييأ كافيم الجهيود  60

 المبذولم لمساعدة أولياء األمور األوصياء في الحصول على تلك الوثائأ.
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D.  التعليم الرا 

 

لألطفييال والشييباب  IEPيسييتمر تقييديم الرييدماأ المدر ييم فييي برنييامج التعليييم الفييردي المرصييي  .1

 المشردين والمعرفين على أنهم طالب التعليم الرا  بلظ النظر عن وضعهم السكني.

 

من ال روري أن يقو  موظفو المدرسم  باالستفسار من الباللين الذين يسجلون الطالب حول تأهل   .2

 الرا  واحتيا   لتلك الردماأ. لردماأ التعليم

 

يتم إرسال سجالأ الطالب الذين يليادرون ميدارس بيرين  ولييا  العاميم إليى مركيز السيجالأ فيي  .3

نهايم فترة التقويم الالحقم النسيحاب الطاليبت تقيو  الميدارس التيي تسيتقبل الطيالب فيي المقاطعياأ 

 األتر  

باالتصيال بمركيز السييجالأ للتحقيأ مين تلقييي الطاليب لرييدماأ التعلييم الريا  عنييدما كيان ملتحقييا  

 بمدارس مقاطعم برين  ويليا  العامم.

 

E. التأهل لألنشطم الرياضيم 

 

لي  للطالب المشردين أيم مشكالأ تتعلأ بتأهلهم إذا ما بقوا في مدارسهم األصليم وحققوا  يروط  .1

عتها رابطم المدارس ال انويم بوالييم فير ينييا فيي ميدارس بيرين  ويلييا  التأهل األساسيم التي وض

 العامم.

 

أما الطالب الذين يليرون مدارسهم بسبب التشرد فعليهم إتطار موظفي المدرسم بوضيعهم وطليب  .2

 تعليأ تأهلهم. تتم مرا عم كل حالم بشكل إفرادي من قبل المشرف على األنشطم الطالبيم.

 

F. ( الدراسم الشاملم للطفلCCS) 

 

( عبارة عن برنامج تدتل مبكر مطبّأ فيي كافيم الميدارس االبتدائييم CCSالدراسم الشاملم للطفل ) .1

 والمتوسطم وال انويم.

 

 ووكاالأ المجتمع المحلي األتر . CCSهنا  تعاون وثيأ بين برنامج  .2

 

شردين، يقو  العاملون عليي  بتقيديم ال يستطيع تدمم  ميع الطالب األسر الم CCSفبما أن برنامج  .3

 االستشاراأ لموظفي المدرسم برصو  مصادر المجتمع المحلي.

 

G. برنامج متعلمي الللم االنكليزيم 

 

ينتقيل،  12-للصفوف من الروضم حتيى  ELأي طالب من طالب برنامج متعلمي الللم االنكليزيم   .1

حيييص أن إ ييراءاأالمقاطعييم فييي أيييم مدرسييم ميين مييدارس  ELسيسيتمر فييي تلقييي تييدماأ برنييامج 
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 تعريع الطالب وترو    موحدة في كافم أنحاء المقاطعم.

 

مدر م فيي سيجل الطاليب التعليميي اليذي يت يمن توثيقيا  لكافيم  ELإن المعلوماأ المتعلقم ببرنامج  .2

يجيب أن يكيون انتقيال بياناأ البرنامج ويمكن الحصول عليها من قبل أييم مدرسيم تسيتقبل الطاليب. 

 الطالب بين المدارس عمليم متكاملم تاصم إذا كان ضروريا .

 

H. برنامج الموهوبين 

 

ينتقيل، سيسيتمر  12-أي طالب محدد على أن  من الطالب الموهوبين للصفوف مين الروضيم حتيى  .1

في تلقي تدماأ برنامج الموهوبين في أيم مدرسم من مدارس المقاطعم حيص أن إ راءاأ تعرييع 

 الطالب وترو    موحدة في كافم أنحاء المقاطعم.

 

إن المعلوماأ المتعلقم بردماأ الموهوبين مدر م في سيجل الطاليب التعليميي اليذي يت يمن توثيقيا   .2

لكافم بياناأ البرنامج ويمكن الحصول عليهيا مين قبيل أييم مدرسيم تسيتقبل الطاليب. يجيب أن يكيون 

 م تاصم إذا كان ضروريا .انتقال الطالب بين المدارس عمليم متكامل

 

I.  برنامجTitle I 

 

نتيجم لوضع سيكنهم، وذليك  Title Iإن األطفال المشردين م هلون للمشاركم في برامج  وتدماأ  .1

 إذا ما ر ب ولي األمر باالستفادة من هذه الردماأ المتاحم.

 Title Iأي يا  م هللييون لريدماأ  Title Iاألطفيال المشييردين فيي المييدارس التيي ال تييوفر بييرامج  .2

. يف ل أن يتواصيل ميديرو الميدارس ميع Title Iالمدفوعم والمماثلم لتلك المقدمم لطالب مدارس 

 إذا ما كان الطالب المنقول من الطالب المشردين ويحتا  إلى مساعدة أكاديميم. Title Iمكتب 

 

J. تدماأ التلذيم واألطعمم المدرسيم 

 

 يعتبر الطالب المشردون م هلين للمساعدة في الو باأ المدرسيم المجانيم وفأ تصنيفهم. .1

 

سييوف يرصييي مكتييب تييدماأ التلذيييم واألطعمييم المدرسيييم رمييزا  أو كييودا  للطالييب، وذلييك فييور  .2

 تعريف  من قبل نظا  اإلدارة الطالبيم على أن  مشرد.
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ون تعلييم الطييالب والمحاسييبيم )أو ميين ينييوب عنيي ( مسيي وليم تطبيييأ هييذه تقيع علييى المشييرف العييا  المسيياعد لشيي 

 الالئحم ومراقبتها.

 

 تتم مرا عم هذه الالئحم والسياسم المرتبطم بها كل تم  سنواأ على األقل وتنق  عندما تقت ي ال رورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارس برين  ويليا  العا



 

 



  Iالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 
 
 

 إشعار خطي بقرار اإللحاق
 

  

   التاريخ:  
 

   الفرد الذي يكمل النموذج:  
 

   اللقب:  
 

   المدرسة:
 

، معتمد في قانون 2001فينتو لمساعدة المشردين في التعليم لعام -من قانون مكيني (E)(3)(g)722عمالً بالقسم  

 ، فقد تم تحرير هذا اإلشعار الخطي إلى:Aالنجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء 

 

   ولي األمر أو الوصـي:  
 

   الطالب:
 

 

 بعد مراجعة طلبكم إلحاق الطالب المذكور أعاله، فقد تم رفـض طلب االلتحاق. ويستند قرارنا هذا إلى ما يلي: 
 

 

 

 

 
 

أو عن طريق االتصال بمنسق  718-1من الالئحة رقم  IIلديك الحق في استئناف هذا القرار عن طريق إكمال المرفق 

 تعليم المشردين في مكتب الخدمات الطالبية باإلدارة العامة للمدارس:

 

 

 يمكنك رفع وثائق خطية أو شفوية لدعم موقفك. •

 ويمكنك الحصول على مساعدة مدافعين أو محامين. •

 877.455.3412لمناقشة هذا القرار مع منسق والية فيرجينيا لتعليم المشردين على الرقم  HOPEكما يمكنك االتصال ببرنامج  •

 )رقم مجاني(.



  IIالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 
 

 إشعار خطي بقرار اإللحاق
 

 طلب االستئناف 
 

 

 أرغب باستئناف قرار اال لتحاق الصادر عن:
 

   المدرسة:

   تاريخ التقديم:   

  الطالب:

   الفرد الذي يكمل النموذج:    

   صلته بالطالب:  

   يمكن االتصال بي على )الهاتف أو البريد االلكتروني(:  

 

 لقد تم إيفادي بـ:

 شرح مكتوب لقرار المدرسة •

 ومعلومات االتصال لمنسق تعليم المشردين •

 

يمكنك إدراج شرح مكتوب لتأييد استئنافك في المساحة الفارغة أدناه أو رفع شرحك شفوياً إلى منسق تعليم المشردين في مكتب 
 الخدمات الطالبية.

 

 

 

 
 

عندما يكون حل النزاع حول اختيار المدرسة أو حول االلتحاق في المدرسة معلقاً، فإن الطفل أو الشاب يلحق فوراً في المدرسة 
 المأمول التحاقه فيها.

 

 )األحرف األولى(____وقد زودتني المدرسة بنسخٍة من النموذج المكتمل.



 فقط الستخدام المدرسة
أو  McKinneyVento@pwcs.edu يرجى إرسال هذا النموذج إلى مكتب الخدمات الطالبية بالبريد االلكتروني على العنوان 

 703.791.8839بالفاكس على الرقم 

 

 

  IIIالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 

 

 –نموذج معلومات السكن الخاص بمدارس برينس ويليام العامة 

 (A)معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء فينتو -قانون مكيني

 ئم.بموجب القانون تلزم مدارس برينس ويليام العامة بجمع إحصائيات ألعداد الملتحقين من الطالب المشردين وذلك لضمان تقديم التعليم المال
الستبيان كمال ، فيرجى إ711-3من الالئحة رقم  Iإذا وضعتم عالمة على خيار "نعيش في وضع مؤقت نظرًا ألزمة مالية" في استمارة معلومات الطالب، المرفق 

 فينتو.-الذي يقرر تأهلكم للخدمات التعليمية وفقاً لقانون مكيني
 

 الصف الدراسي: المدرسة: تاريخ الميالد: اسم الطالب:

 العنوان الحالي: ولي األمر:

 رقم الهاتف: البريد االلكتروني:

 رقم الهاتف: )إذا كان يعيش مع أحد من غير الوالدين(:الوصي/مقدم الرعاية 

  ؟يخص أي وضع من األوضاع التالية فيماهل تفتقر أنت و/أو أسرتك في الوقت الحالي إلى مقر إقامة ليلية ثابتة ونظامية ومالئمة  .1

 ضع عالمة في خانة واحدة.
 

 تعيشون في مراكز إيواء طوارئ أو مؤقتة ☐

 (☐ال    ☐)الخطاب مرفق: نعم   اسم الوكالة: ☐

دة ☐  أسكن مع أشخاص آخرين بسبب اإلخالء أو أزمة مالية أو عنف محلي أو وضع آخر جعل األسرة مشرَّ

 يرجى إرفاق نسخة من الوثيقة في حال توفرها -اإلخالء ☐

 عنف محلي ☐

   أخرى )اكتب شرحاً(: ☐

 أعيش في سيارة أو حديقة أو معسكر أو مكان عام أو مبنى مهجور أو منزل دون المستوى العادي  ☐

 أسكن بشكل مؤقت في نزل أو فندق بسبب فقدان المسكن أو لسبب آخر مشابه ☐

 فاتورة النزل/الفندق أو نسخة من بطاقة التسجيل ☐

   حدد اسم النزل/الفندق ☐

   أخرى: ☐

 هل مقر اإلقامة: ☐

 مالئم اعتيادي ثابت 

 هل هذا ترتيب مؤقت؟ 

 ☐ال    ☐نعم 

 كل ليلة؟  تقيم في نفس المكان له

 ☐ال    ☐نعم 
 ☐ال    ☐نعم   هل يوجد تدفئة وكهرباء وماء بشكل مالئم؟ 

هل تبحث عن مكان آخر للعيش؟ نعم  

 ☐ال    ☐

 ر إقامتك قمنذ متى تعيش في م

 الحالي؟
 ☐ال    ☐نظيفة  نعم             ما هي ظروف المعيشة؟ 

 ☐ ال   ☐آمنة  نعم      ☐ال    ☐صيانة مالئمة  نعم 

 ☐ ال   ☐ نعم  مزدحمة

لم تستطع اإلقامة في  أين تذهب إذا 

 مكانك الحالي؟

 كم عدد األفراد الذين تعيش معهم؟ كم من الوقت تخطط للبقاء هنا؟

كم من الوقت عشت في مكان إقامتك  أين كنت تعيش من قبل؟ 

 السابقة؟

 كم عدد غرف النوم المتوفرة؟

 أين تنام؟
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 فقط الستخدام المدرسة
أو  McKinneyVento@pwcs.edu يرجى إرسال هذا النموذج إلى مكتب الخدمات الطالبية بالبريد االلكتروني على العنوان 

 703.791.8839بالفاكس على الرقم 

 

 

  ضع عالمة في خانة واحدة. . الشاب من غير مرافق: ليس تحت الوصاية البدنية لولي األمر أو الوصي.2 
 

 (.بسبب تشرد العائلة والفرار وليس بسبب أفضلية المدرسةالوالدين أو األوصياء القانونيين ) من غيرالطالب يعيش مع شخص بالغ  ☐
 

  (.بسبب تشرد العائلة والفرار وليس بسبب أفضلية المدرسةالطالب يعيش وحيداً بدون الوالدين أو األوصياء القانونيين ) ☐

 .3يرجى شرح أية ظروف مخففة في الصفحة       
 

 ___ فينتو-ال ينطبق على الطالب تعريف "شاب من غير مرافق". األحرف األولى من منسق قانون مكيني ☐

  IIIالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 

 2الصفحة 
 

 –نموذج معلومات السكن الخاص بمدارس برينس ويليام العامة 

 (A)معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء فينتو -قانون مكيني

 ال ينطبق على وضعك، فيرجى مراجعة موظف المدرسة للحصول على خيارات التحاق أخرى. 2أو  1كان البند ا إذ 
 

المباشرين الذين يحضرون  أفراد األسرةيرجى إدراج أسماء جميع  .3

 في مدارس برينس ويليام العامة.  12الصف  الصفوف من الروضة حتى

 أطفال العائلة المضيفة. ال تدرج

 

تاريخ 
 الميالد

 

الصف 
 الدراسي

 

 اسم المدرسة

    

    

    

    

    

. يرجى إدراج أي أقارب آخرين في المنزل ممن هم في مرحلة ما قبل 4

 المدرسة أو أصغر من ذلك أو طالب الجامعة.
 العائلة         األوسط                   األول                 

 

تاريخ 
 الميالد

 

الصف 
 الدراسي

 

 اسم المدرسة

    

    

    

    

    

  يرجى تزويد المعلومات التالية:. 5

 

الفترة الزمنية التي تنوي خاللها  عنوان العائلة المضيفة: رقم الهاتف: اسم العائلة المضيفة:

 البقاء في هذا العنوان؟

 

فينتو -مشرد كما هو محدد في قانون مكيني الطالب المذكور ينطبق عليه تعريفف ،وقع أدناه بأنه بناًء على المعلومات المبينة أعالهذي يالشخص اليصرح 

 (.Aلمساعدة المشردين )معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء 

 

إدارة عتبر مسؤوالً أمام إن أي فرٍد يقدم تصريحاً مزيفاً فيما يتعلق بإقامة الطفل في اإلدارة العامة للمدارس يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة الرابعة وي

وذلك باالستناد إلى قانون والية  المدارس التي يلتحق بها الطفل عن دفعات الرسوم للفترة التي التحق بها الطفل في إدارة المدارس نتيجة لتقديمه بيانات مزيفة

 .22.1-5فيرجينيا رقم 

 

 

    لتاريخا      التوقيع               اسم ولي األمر/الوصي )بأحرف طباعية(        
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 703.791.8839أو بالفاكس على الرقم  McKinneyVento@pwcs.edu يرجى إرسال هذا النموذج إلى مكتب الخدمات الطالبية بالبريد االلكتروني على العنوان 

 

 

 فينتو:-المراجعة من قبل منسق قانون مكيني
 

 )التوقيع(
 

 
 )التاريخ(

  IIIالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 

 3الصفحة 
 –نموذج معلومات السكن الخاص بمدارس برينس ويليام العامة 

 (A)معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء  2001فينتو لمساعدة المشردين للعام -قانون مكيني

 

 يرجى استخدام هذا القسم لتشرح السبب الذي يجعلك مشرداً/مهّجراً بشكل مؤقت.

 

 رجاًء راجع المعلومات التالية وحدد الخدمات التي يحتاجها ولدك )أوالدك(:

 ( واستلمت نسخة منه.718-1من الالئـحــة رقم  IVقمت بإكمال وتوقيع مرفق "المسؤوليات والحقوق" )المرفق  ☐

 فينتو.-ون مكينيأدرك أن ولدي سيصبح مؤهالً بشكل تلقائي لبرنامج الغداء المجاني حالماً يصدر قرار تأهله لقان ☐

 رجاًء قدموا لولدي اللوازم المدرسية. ☐

 نظراً لوضعنا الحالي، فإن ولدي يحتاج إلى مالبس مالئمة للمدرسة أو مالبس خارجية. ☐

 ت.من أخصائي الخدمة االجتماعية في المدرسة من أجب تقديم معلومات عن المصادر المتاحة ومن أجل المزيد من المعلوما تأود أن أتلقى اتصاال ☐

 نحن نقطن خارج منطقة الحضور المحددة لولدي ونود أن يبقى ولدي في مدرسته الحالية. ☐

( واستلمت نسخة 718-1من الالئـحــة رقم  Vأطلب المساعدة في المواصالت، وقد قمت بإكمال وتوقيع اتفاقية المواصالت لمدارس برينس ويليام العامة )المرفق  ☐

 أيام عمل كي يجري إتمامه. 5-3منه. أدرك أن اإلجراء يستغرق 

 
 فقط الستخدام المدرسة

Not provided at Enrollment 

☐ School Records ☐ Birth Certificate ☐ Proof of Immunizations** 

☐ Proof of Residency ☐ Results of Recent 

Physical Exam (K- 

5)** 

**Must be provided within 30 

days of enrollment. Consult 

with school nurse if needed. 

Student Number:  Date entered in SMS: 

SY  /  ☐ ELIGIBLE ☐ INELIGIBLE ☐ PENDING 

 

 

 قرار التأهل/عدم التأهل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 فقط الستخدام المدرسة

 
 تاريخ استالم مكتب الخدمات الطالبية

 :IIIللمرفق 
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  IVالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم 
 

 مدارس برينس ويليام العامة
 (Aقانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء  من فينتو لمساعدة المشردين )معتمد-قانون مكيني

 المسؤوليات والحقوق

  

، ويضمن A( معتمد من قانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء 11432)رقم  2001فينتو لمساعدة المشردين لعام  -قانون مكيني
 ، مثل:غير مالئمأو  مؤقتأو يعيش في مكان  لظروف مالية صعبة أو يفتقر إلى مقر إقامة دائمةااللتحاق بالمدرسة ألي فرد يتعرض 

 مراكز إيواء طوارئ أو مؤقتة •

 النزل أو الفنادق أو المعسكرات •

 ئق أو أماكن عامة أو محطات الحافالت أو القطارات أو مباٍن مهجورةسيارات أو حدا •

 يتشارك السكن مع أقارب أو أصدقاء )بسبب ظروف اقتصادية صعبة( •

 في ظروف كتلك الظروف بينما الطفل مهاجر •
 

 مكان العيش، حيث تتم مراجعة كل حالة بشكل إفرادي. بديمومة ومالءمةيعتمد إقرار حالة التشرد على اعتبارات تتعلق *           
 

 تتمتع أسر الطالب المشردين بالحقوق التالية:
 ال تحتاج إلى عنوان دائم كي تلحقوا ولدكم في المدرسة. •

 الفوري للسجالت المدرسية أو أية وثائق أخرى مطلوبة لاللتحاق. ال يرفض طلب التحاق ولدكم في المدرسة في حال عدم التوفر •

 يحق لولدكم البقاء في نفس المدرسة )المدرسة األساسية( حتى وإن انتقلتم. •

 يتمتع ولدكم بحق االستفادة من خدمات المواصالت من وإلى المدرسة األساسية إذا كان ذلك هو األمثل لمصلحة الطالب. •

 قرار المدرسة.على  اً خطياً عند حدوف خالل حول وضع الطالب، كما يحق لكم االستئنافتقدم لكم المدرسة شرح •

 لدكم مؤهل بشكل تلقائي للمشاركة في برنامج وجبات اإلفطار والغداء المجانية.و •

 يتمتع ولدكم بحق المشاركة في األنشطة المرافقة وفي جميع البرامج الفيدرالية والمحلية وبرامج الوالية المؤهل لها. •

 

 الشباب الذين يفتقرون إلى مقر إقامة ثابت ونظامي ومالئم يتمتع بنفس الحقوق.
 

، )رقم 2001فينتو لمساعدة المشردين للعام -قانون مكيني أقر أنني تلقيت جميع حقوقي وفهمت المسؤوليات المنوطة بي وفق بتوقيعي أدناه

 .Aقانون النجاح لكل طالب، البند التاسع، الجزء من ( المعتمد 11432

 

   الصلة بالطالب:   االسم بأحرف طباعية:

 

   التاريخ:   التوقيع:
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بــ: 

 فينتو-منسق قانون مكيني

 مركز إدوارد كيلي للقيادة، 

 مكتب مصادر خدمات الطالب إلى يصل 

14715 Bristow Road 

Manassas, VA 20112 

 703.791.8839فاكس    703.791.7436

McKinneyVento@pwcs.edu 

كتب الخدمات الطالبية. ال يضم هذا النموذج إلى ملف الطالب يحفظ النموذج في ملف ترسل نسخة بالفاكس إلى مو*ترسل نسخة إلى ولي األمر/الوصي 
 سري في المدرسة لمدة عام واحد.
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  Vالمرفق 

 718-1الالئـحــة رقم  

 نموذج طلب وموافقة خدمة المواصالت 

 في مدارس برينس ويليام العامة

 تبقى هذه االتفاقية سارية طالما أن الطالب:

 ال يخالف أحكام المواصالت في مدارس المقاطعة، و •

 يركب الحافلة المدرسية بانتظام. •
 

( مسبقاً 571.402.3902أو  703.791.7575إذا لم يكن الطالب حاضراً عند موقف الحافلة ولم يقم ولي األمر/الوصي باالتصال بمكتب تنظيم المواصالت )
تمتنع عن تزويد خدمة  ، فإن مديرية المدارس( أيام مدرسية متتالية3ثالثة )صباحاً من يوم اإلركاب( إلشعارهم بتغيير خطط المواصالت خالل  6)قبل الساعة 

 المواصالت كل صباح و/أو مساء لذلك الطالب.
 

ل. عندئٍذ تقع على عاتق إذا امتنع ولي األمر/الوصي عن االمتثال التفاقية خدمة المواصالت، سيتم إبطال العقد ولن تقوم الحافلة المدرسية/السيارة بإركاب الطف
ات المواصالت من أجل طلب االعتبار والحصول على خدمة المواصالت في مدارس المقاطعة. قد يَطب مع مكتب خدم تواصلولي األمر/الوصي مسؤولية ال

 عقد اجتماع مع المنسق لمناقشة األمثل لمصلحة الطالب.
طالب شروط مدارس )مالحظة: يجب أن يحقق التنطبق هذه االتفاقية على إركاب وإيصال الطالب على العنوان والمدرسة الحالية وفق ما هو مبين أدناه. 

 تباط بهذا العقد.المقاطعة للحصول على خدمة المواصالت )يبعد ميالً عن المدرسة، عبور الطرق الخالية من المخاطر والمعتمدة لدى مجلس اإلدارة( قبل االر

 
 

 الصف الدراسي: اسم الطالب:

 المدرسة الحالية: اإلدارة التعليمية:

 رقم الهاتف: اسم ولي األمر/الوصي:

 رقم الهاتف: معلومات االتصال في حال الطوارئ:

 للطالب( IEPمواصالت لذوي االحتياجات الخاصة )كما هو مبين في خطة التعليم الفردي المخصص  ☐         مواصالت اعتيادية ☐

 كال الفترتين ☐الفترة المسائية    ☐لفترة الصباحية   ا ☐ الطلب لـ:

 العنــوان:

☐ ACTS Beverly Warren ☐ ACTS Safe House West ☐ ACTS Transitional Housing 

☐ BARN Transitional Housing ☐ Dawson Beach Traditional ☐ Fauquier Family (Emergency) 

☐ HILDA BARG ☐ Hope House ☐ SERVE 

☐ St. Margaret of Cortona Family ☐ Vint Hill Transitional 

Housing Transitional Housing 

 وصيل الطالب: )ذا كان مختلفاً عن عنوان اإلركاب( ☐   أخرى: ☐

( دقائق للحافلة المدرسية قبل وصولها في كل 5بصفتي ولي األمر/الوصي القانوني للطالب المذكور أعاله، أوافق على ضمان انتظار الطالب لمدة خمس )
صباحاً إذا كانت الحافلة/السيارة غير مطلوبة.  6( قبل الساعة 571.402.3902أو  703.791.7575سأقوم باالتصال بمكتب خدمات المواصالت )وإال صباح 

 .مثل لمصلحتهأدرك أنه في حال امتناعي عن تحقيق هذه الشروط، فإن الحافلة المدرسية/السيارة لن تقوم بإركاب ولدي وسوف يجري عقد اجتماع لتحديد األ
 

 

 التاريخ          توقيع ولي األمر/الوصي     
 

 

( أو بالبريد االلكتروني 703.791.8839من هذه االتفاقية إلى ولي األمر، وترسل نسخة إلى مكتب الخدمات الطالبية بالفاكس  )توجه نسخة *
McKinneyVento@pwcs.edu. 
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