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Анкета щодо житлових умов учня 
 

 Якщо ви є власником / орендодавцем власного будинку, вам не потрібно 
заповнювати цю форму.. 

 
Відповіді на такі запитання можуть допомогти визначити послуги, на отримання яких цей учень може мати 
право відповідно до розділу 42 U.S.C 11435 Закону Маккінні—Венто (McKinney—Vento). Закон McKinney—Vento 
надає послуги та підтримку бездомним дітям і молоді (додаткову інформацію див. на зворотному боці). 

 
Якщо ви не володієте / не здаєте в оренду власний будинок, позначте всі пункти, що підходять. (За допомогою 
звертайтеся до фахівця з питань дотримання Закону McKinney—Vento 
Marilee Hill-Anderson за телефоном 253-891-6032.) 

 

У мотелі У 

притулку 

Переїжджаємо з місця на місце / живемо в 
різних людей 

У чужому будинку або квартирі з іншою сім’єю 
(не сплачуючи оренду та потерпаючи від браку 
особистого, приватного простору) 

В автомобілі, парку, кемпінгу або іншому 
подібному місці У тимчасовому житлі 
У будинку з невідповідними 
умовами (без води, тепла, 
електрики тощо) 

 
 

 
Повне ім’я учня:           Ім’я

 Друге ім’я Прізвище 
 

Назва школи:  Клас:  Дата народження:  Вік:    
Місяць / день / рік 

 

Стать:   Учень без нагляду (не проживає з батьком / матір’ю або 
законним опікуном) Учень проживає з батьком / матір’ю або 
законним опікуном) 

 

АДРЕСА ПОТОЧНОГО ПРОЖИВАННЯ:    
 

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ АБО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ КОНТАКТНОЇ ОСОБИ: 
 ПОВНЕ ІМ’Я КОНТАКТНОЇ ОСОБИ:    

 

Повне ім’я батька / матері (батьків) або законного опікуна (опікунів) друкованими літерами:    
(Або підлітка без нагляду) 

 
* Підпис батька / матері або законного опікуна:  Дата:  
(Або підлітка без нагляду) 

 
* Я заявляю під страхом покарання за лжесвідчення відповідно до законів штату Washington, що надана тут 
інформація є достовірною та правильною. 

 
Поверніть заповнену форму за адресою: 



Marilee Hill-Anderson  253-891-6032 Поверніть цю форму до фахівця з 

питань дотримання Закону вашого шкільного офісу Номер телефону 

 Розташування 
 



Тільки для шкільного персоналу: Для збору даних і кодування учнівської інформаційної системи 
 

(N) Не 
бездомний 

(A) Притул
ки 

(B) В одному 
приміщенні 
з іншими 

(C) Без 
притулку 

(D) Готелі / мотелі 

 

Розділ 42 U.S.C 11435 Закону McKinney—Vento 
 
 

СТАТТЯ 725. ВИЗНАЧЕННЯ. Для цілей цього підрозділу: 
 

(1) Терміни «зарахувати» й «зарахування» означають відвідування занять і повноцінну участь у шкільних 
заходах. 

 
(2) Термін «безпритульні діти й підлітки» вживається стосовно: 

 
A) осіб, які не мають постійного, регулярного та належного місця ночівлі (за 

змістом статті 103(а)(1)); А ТАКОЖ 
 

(i) дітей і підлітків, які ділять житло з іншими особами через втрату житла, економічні труднощі або з 
аналогічної причини; проживають у мотелях, готелях, трейлерних парках або кемпінгах через 
відсутність альтернативного відповідного житла; проживають в аварійних або тимчасових притулках; 
залишені в лікарнях; 

 
(ii) дітей і підлітків, основне місце ночівлі яких є громадським або приватним місцем, не призначеним 
або не використовуваним зазвичай як регулярне місце для ночівлі людей (за змістом статті 
103(a)(2)(C)); 

(iii) дітей і підлітків, що проживають в автомобілях, парках, громадських місцях, покинутих 
будівлях, у нестандартному житлі, на автобусних чи залізничних станціях або в подібних місцях; 

 
(iv) а також дітей-мігрантів (згідно з визначенням цього терміна в статті 1309 Закону про початкову 
та середню освіту (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) 1965 р.), які кваліфікуються як 
безпритульні для цілей цього підрозділу, оскільки проживають в умовах, описаних у пунктах (i)–(iii). 

 
(3) Термін «підліток без нагляду» застосовується до дітей, які не перебувають під фізичною опікою батьків або 

опікунів. 
(4) Учні з прийомних сімей не є бездомними або підлітками без нагляду. 

 
 

Додаткові ресурси 
 

Інформацію та ресурси для батьків можна знайти за цими посиланнями: 
 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-
publications http://www.schoolhouseconnection.org/ 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://www.schoolhouseconnection.org/
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