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Biẻu mẫu vè Thông tin Cư trú của He ̣  Trường Công lâ ̣p Quâ ̣n Prince William  
Đậo luâ ̣ t McKinney-Vento (Được Tấi Ủy quyèn bởi Đậo luâ ̣ t Mỗi Hộc sinh Đèu Thầnh công, Tiêu đè IX, Mục A) 

Luâ ̣ t phấp yêu cầu He ̣  Trường Công Quâ ̣ n Prince Williâm thu thập số liệu thống kê về số hộc sinh vô giâ cư đăng ký để đảm 
bảô rằng cố sự cung cấp mô ̣ t nèn giáô dục phù hợp. 
Nếu bạn đánh dấu "đang sống trong một tình huống tạm thời do khó khăn về kinh tế" trên Bảng Thông tin Học sinh, Tài liệu 
Đính kèm I, Quy định 711-3, xin hoàn thành bản câu hỏi này để xác định sự hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục theo Đạo 
luật McKinney-Vento. 

 

Tên Học sinh: Ngày sinh: Trường: Cấp lớp: 

Phục sinh: Địa chỉ Hiện tại: 

Điạ chỉ Thư điện tử: Số Điện thoại: 

Người Giám hộ/Người Chăm sóc (néu sống với ai 
khấc hơn lầ phụ huynh): 

Số Điện thoại: 

1. Hiện tại, bạn và/hoặc gia đình bạn thiếu một nơi cư trú cố định, thường xuyên, và phù hợp cho nghỉ đêm 
trong bất kỳ những tình huống sau? Đánh dấu một ô vuông. 

 

☐ Đâng ở nơi trú ẩn hoâ ̣c nhầ ở chuyẻn tiép 

☐ Tên củâ cơ quân:  (Cố cung cấp thư: Cố ☐          Không ☐) 

☐ Đâng ở với âi đố do bi ̣đuổi ra, kinh té khố khăn, bậo hầnh giâ đình, hoâ ̣c trong tiǹh huống khấc lầm chô giâ đình 
thầnh vô giâ cư 

☐ Trục xuất—xin đińh kèm bẩn sau của tầi lie ̣u bi ̣đuổi khổi, néu cố 

☐ Bậo hầnh giâ điǹh 

☐ Lý do khấc (hẫy giẩi thićh):   

☐ Cư trú trong mô ̣ t xe, công viên, khu vực cấm trậi, nơi công cô ̣ng, tồa nhầ bi ̣bổ hoang, hoâ ̣ c nơi ở không đật tiêu chuẩn   

☐ Tậm thời sống trong nhầ trộ hoâ ̣c khấch sận do bi ̣mất nhầ ở hoâ ̣c lý dô tương tự 

☐ Biên nhâ ̣n nhầ trộ/khấch sận hoâ ̣c bẩn sao của thẻ đăng ký  

☐ Nhâ ̣ n điṇh tên của nhầ trộ/khấch sận:   

☐ Khấc:   

☐ Lầ nơi cư ngụ: 
 Cố điṇh Thường thường Phù hợp 
 Cố phẩi đây lầ sự sấp xép tậm thời 

không?                Cố☐    Không☐ 

Bận cố ở chỗ giống nhau mỗi tối 

không?   Cố ☐             Không☐ 

Cố phẩi cố đièu hồa ấm, đie ̣n, vầ nước phù hợp không?  

Cố☐    Không☐ 

 Cố phẩi bận đâng tìm chỗ khấc 

đẻ ở không?      Cố☐     Không☐ 

Bận đẫ ở điậ điẻm cư trú hie ̣n 
tậi trong bao lâu? 

Những tình trậng của tình huống sống hie ̣n tậi lầ gì?  

SẠCH  Cố☐ Không☐    SỬA CHỮA PHÙ HỢP  Cố☐ Không☐ 

AN TOÀN Cố☐ Không☐               ĐÔNG ĐÚC  Cố ☐ Không☐ 

 Nơi nầo bận sẽ đi đén néu bận 

không thẻ ở nơi bạn ở? 

Bận dự định ở trong bao lâu? Bâô nhiêu người đâng sống với bận? 

 Bận ở đâu trước đây? Bận ở chỗ trước đây trông bâô lâu? Cố bao nhiêu phồng ngủ? 

Bận ngủ ở đâu? 
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Trang 2 
 

Biẻu mẫu vè Thông tin Cư trú của He ̣  Trường Công lâ ̣p Quâ ̣n Prince William  
Đậo luât McKinney-Vento (Được Tấi Ủy quyèn bởi Đậo luât Mỗi Hộc sinh Đèu Thầnh công, Tiêu đè IX, Mục A)  ̣  ̣

 2. Thanh niên không có ai đồng cùng: Không có một phụ huynh hoặc một người giám hộ chăm sóc thể chất. Hãy đánh dấu một ô vuông.  
 

☐ (Cấc) hộc sinh đâng sống với mô ̣ t người lớn lầ người không phẩi phụ huynh hoâ ̣ c người giấm hô ̣  hợp phấp của hộ (do gia 
đình không nơi cư ngụ, bổ nhầ râ đi, vầ không phẩi mục đích ưu tiên chô hộc đường). 

 

☐ Hộc sinh sống mô ̣ t mình mầ không cố mô ̣ t phụ huynh hoâ ̣c giấm hô ̣  hợp phấp (Dô giâ đình không nơi ở, bổ nhầ râ đi, vầ  
không phẩi mục đích ưu tiên chô hộc đường). Xin giải thích bất kỳ tình huống nào ngoại lê trên trang 3. 

 

☐ Học sinh không đáp ứng phù hợp với định nghĩa của “Thanh thiếu niên không ai đồng cùng.”  
Liên hệ McKinney-Vento (Tên Họ viết tắt) ________________ 

Nếu 1 hoặc 2 không áp dụng cho tình huống của bạn, xin gặp nhân viên trường cho các tùy chọn ghi danh khác. 

 
3. Xin liệt kê tên của tất cả các thành viên gia đình 
gần nhất của bạn đang tham gia học trường cấp Mẫu 
giáo đến 12 trong PWCS. KHÔNG BAO GỒM CÁC CON 
CỦA GIA ĐÌNH CHỦ TRÌ. 

 
 

Ngầy Sinh 

 
 

Cấp Lớp 

 
 
                   Tên Trường 

    

    

    

    

    

4. Xin liệt kê các anh chị em khác trong nhà là 
mầm non, nhỏ hơn, hoặc ở cao đẳng/đại học  
Tên gội        Tên lốt             Tên hộ 

 

Ngầy Sinh 
 

Cấp Lớp 
 

                  Tên Trường 

    

    

    

    

    

5. Nếu ở chung, xin cung cấp thông tin này:  

 

Tên Giâ điǹh Chủ tri:̀ Số Đie ̣n thoậi: Điạ chi ̉Giâ điǹh Chủ tri:̀ Thời gian bận dự định 

ở tậi điạ chỉ nầy? 

 

Chữ ký dưới đây chứng nhận rằng theo thông tin cung cấp trên, (các) học sinh được liệt kê đáp ứng định nghĩa “Vô gia cư” như 
được nêu ra trong Đạo luật McKinney-Vento (được Tái Ủy quyền bởi Đạo luật Mỗi Học sinh đều Thành công, Tiêu đề IX, Phần 
mục A). 

 
Bất kỳ người nào cố tình tuyên bố sai sự thật liên quan đến cư trú trong Chi Khu Trường sẽ bị kết tội tiểu hình Cấp 4 và phải 
chịu trách nhiệm với Chi Khu Trường mà em trẻ đã được ghi danh theo một kết quả của báo cáo sai sự thật như vậy cho học 
phí, theo Bộ Luật Virginia § 22.1-5, cho thời gian học sinh đã được đăng ký học trong Chi Khu Trường đó.  

 
__________________________________________________________  _______________________________________________  __________________ 
Tên Phụ huynh/Người Giám hộ (Viết in)                 Chữ ký     Ngày 
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Đińh kèm III  
Quy điṇh 718-1 
Trang 3 

 
Biẻu mẫu vè Thông tin Cư trú của He ̣  Trường Công lâ ̣p Quâ ̣n Prince William  

Đậo luâ ̣ t McKinney-Vento (Được Tấi Ủy quyèn bởi Đậo luâ ̣ t Mỗi Hộc sinh Đèu Thầnh công, Tiêu đè IX, Mục A) 
 

Xin sử dụng phần nầy để miêu tả tại sao bạn hiện đang trong hoàn cảnh vô gia cư/tình huống chuyển dời tạm thời. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Xin xem xét điều sau và đánh dấu những dịch vụ mà (các) con của bạn có thể cần đến: 

☐ Tôi đẫ hoần thầnh, ký tên, vầ nhâ ̣n mô ̣ t bẩn sao của “Quyèn lợi vầ Trấch nhie ̣m” (Đính kèm IV, Quy định 718-1).  

☐ Tôi hiẻu rầng con tôi sẽ tự đô ̣ng hô ̣ i đủ đièu kie ̣ n chô chương triǹh Miẽn phí Bữâ ăn Trưâ theô như được định cho hô ̣ i đủ đièu kie ̣ n dưới những 

nguyên tấc McKinney-Vento.  

☐ Vui lồng cung cấp chô côn tôi đồ dụng cụ chô trường hộc.  

☐ Do tình huống hie ̣n tậi, con tôi cố nhu cầu đồ mâ ̣c phù hợp cho hộc đường hoâ ̣c trang phục bên ngoầi.  

☐ Tôi mong sự liên lậc từ Nhân viên của Bô ̣  Xẫ hô ̣ i Trường hộc đẻ cung cấp thông tin vè những nguồn cố sẫn vầ thông tin bổ sung. 

☐ Chúng tôi ở ngoầi khu trường hie ̣n tậi mầ con tôi tham gia hộc vầ mong con tôi vẫn cồn ở lậi trường hie ̣n tậi của hộ.  

☐ Tôi yêu cầu sự hỗ trợ vè phương tie ̣n di chuyẻn vầ đẫ hoần thầnh mẫu, ký tên, vầ nhâ ̣n mô ̣ t bẩn sao của mẫu “Thỏa thuâ ̣ n Phương tie ̣n Di chuyẻn 

PWCS” (Đính kèm V, Quy điṇh 718-1). Tôi hiẻu rầng quấ trình sẽ mất khoẩng 3-5 ngầy lầm vie ̣ c đẻ hoần tất.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FOR SCHOOL USE ONLY 
 

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 

 
Determination of eligibility/ineligibility: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Office of Student Services 

Received Attachment III: 

Reviewed by McKinney-Vento Liaison: 

 

   _____________________ 
  (Signature) 

 

   ____________ 
 (Date) 
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