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Hê ̣  Trường Công Quâ ̣n Prince William 
Đậo luâ ̣ t Hỗ trợ Vô giâ cư McKinnêy-Vento 

(Được Tấi Ủy quyền bởi Đậo luâ ̣ t Mỗi Hộc sinh đều Thầnh công, Tiêu đề IX, Phần A) 

Quyền lợi vầ Trấch nhiê ̣m 
 

Đậo luâ ̣ t liên bang Hỗ trợ Vô giâ cư McKinnêy-Vêntô năm 2001 (§ 11432), được Tấi Ủy quyền bởi Đậo luâ ̣ t Mỗi 
Hộc sinh đều Thầnh công, Tiêu đề IX, Phần A, đẩm bẩo tuyển sinh cho bất cứ ai, do có khó khăn về kinh tế, 
thiếu nơi cư trú cố định, sinh sống trong những môi trường không phù hợp hoâ ̣c tạm thời, như: 

• Trong nhầ trú ẩn khẩn cấp hoâ ̣ c nơi trú chuyển tiếp 

• Trong nhầ trộ, khấch sận, hoâ ̣ c nơi cấm trậi 

• Trong xe, công viên, những nơi công cô ̣ng, trậm xe buýt hoâ ̣c xe lửa, hoâ ̣c toầ nhầ bổ hoang 

• Ở chung với bầ con hoâ ̣c bận bề (do khố khăn kinh tế) 

• Trong những tiǹh trậng nầy vầ lầ mô ̣ t trể em diê ̣n di trú 
 

*Xác định về vô gia cư là dựa trên căn bản xem xét về tình trạng sinh sống cố định và phù hợp, và là 
được xét cứu cho mỗi cá nhân trong từng trường hợp. 

 

Cấc Giâ điǹh của (cấc) Hộc sinh Vô giâ cư cố những Quyền lợi sau: 
• Không cần cố điạ chi ̉thường trú để ghi danh con trể vầô trường hộc. 

• Con bận không thể bi ̣từ chối cho ghi danh vầô trường khi hồ sơ trường hoâ ̣c tầi liê ̣u ghi danh khấc 

không cố sẩn ngay lâ ̣p tức. 

• Con bận vẫn cố thể ở lậi trường y nguyên (trường gốc) ngay cẩ khi bận dời đi. 

• Khi lầ điều tốt nhất cho con bận, câ ̣u hoâ ̣c cô ta cố quyền nhâ ̣n dic̣h vụ di chuyển đến vầ từ trường gốc. 

• Trường phẩi cung cấp cho bận mô ̣ t văn bẩn giẩi thićh nếu sấp xếp cố vấn đề, vầ bận cố thể khấng cấo  

quyết điṇh củâ trường. 

• Con bận tự đô ̣ng hô ̣ i đủ điều kiê ̣n tham gia vầo cấc chương triǹh miễn phi ́bữâ ăn sấng vầ trưâ. 

• Con bận cố quyền tham gia vầo cấc hôạt động ngôại khóâ vầ tất cẩ cấc chương triǹh liên bang, tiểu 

bang, hoâ ̣ c điậ phương khi câ ̣u/cô ta hô ̣ i đủ điều kiê ̣n tham gia. 

 
Thanh niên không ai đồng cùng mà thiếu nơi cư trú cố định, thường xuyên, và chỗ ở phù hợp có những 
quyền lợi tương tự nầy. 

 
Qua ký tên dưới đây, tôi tuyên bố tôi cố nhâ ̣n quyền lợi vầ hiểu trấch nhiê ̣m của tôi thêô như Đậo luâ ̣ t Hỗ trợ Vô 

giâ cư McKinnêy-Vêntô năm 2001 (§ 11432), được tấi ủy do Đậo luâ ̣ t Mỗi Hộc sinh đều Thầnh công, Tiêu đề IX, 

Phần A. 

Viết in Tên:   Quan hê ̣  với Hộc sinh:   

Chữ ký:   Ngầy:   
 

Để cố thêm thông tin xin liên lậc: 

 

McKinney-Vento Liaison 

Edward. L. Kelly Leadership Center 

ATTN: Office of Student Services 

14715 Bristow Road 

Manassas, VA 20112 

Điê ̣n thoậi: 703.791.7436   Điê ̣n thư: 703.791.8839 

McKinneyVento@pwcs.edu 

*Cung cấp bẩn sao cho phụ huynh/người giấm hô ̣  vầ gởi mô ̣ t điê ̣n thư của bẩn sâô đến Văn phồng Phục vụ Hộc sinh. Mẫu 
nầy sễ không được lưu trữ vầo Tâ ̣p tin Hộc sinh. Mẫu nầy phẩi được lưu trữ trong tâ ̣p tin kín bẩo mâ ̣ t tậi trường trong giai 
đôận mô ̣ t niên hộc. 
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