THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH
NẾU GIA ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ SỐNG TRONG BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN
NÀO SAU ĐÂY:
Nhà tạm

Xe hơi, công viên, bãi biển hoặc tòa nhà bỏ hoang
Sống chung với người khác vì
mất nhà hoặc gặp khó khăn về kinh tế
Không có nơi thường trú qua đêm

Trẻ trong độ tuổi đi học của quý vị có thể đủ điều kiện hưởng một
số quyền và biện pháp bảo vệ theo Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư
McKinney-Vento.
Trẻ đủ điều kiện có quyền:

•

Hưởng giáo dục công lập phù hợp và miễn phí.

•

Ghi danh vào trường và tham dự lớp học trong thời gian trường học thu
thập hồ sơ cần thiết.

•

•

•
•

Hãy ghi danh học ngay lập tức ngay cả khi thiếu tài liệu cần thiết để đăng
ký học.

Ghi danh vào một trường địa phương hoặc tiếp tục theo học trường xuất
xứ (trường học ở nơi bạn đã từng có địa chỉ thường trú, hoặc trường
học trước của trẻ), nếu đây là điều quý vị mong muốn và điều đó là khả
thi. (Nếu nhà trường tin rằng chuyển sang địa điểm khác là lựa chọn tốt
nhất cho trẻ và quý vị không đồng ý với điều này, nhà trường phải cung
cấp văn bản giải trình và bạn có quyền kháng cáo quyết định đó.)
Được hỗ trợ về vấn đề di chuyển đến và đi từ trường xuất xứ, theo yêu
cầu.
Hưởng các dịch vụ giáo dục công bằng giống như tất cả học sinh khác
tại trường học.

Tài liệu này hiện có với các ngôn ngữ:
Tiếng Quảng Đông, Tiếng Chuuk, Tiếng Hawaii, Tiếng Ilokano, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng
Quan Thoại, Tiếng Marshall, Tiếng Samoa, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Tongan,
Tiếng Visayan & Tiếng Việt.

CÂU HỎI? Vui lòng liên hệ với Homeless Concerns HCL (Bộ phận Vấn đề về vô
gia cư thuộc Liên hiệp lãnh đạo vô gia cư) tại khu vực của quý vị:

OAHU: 808-305-9869

ĐÔNG MAUI: 808-871-5644/808-283-3910

HAWAII HILO: 808-345-1366
TÂY MAUI: 808-283-2725

HAWAII KONA: 808-430-8416

KAUAI: 808-652-0272
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Tài liệu này hiện có bằng Tiếng Quảng Đông, Tiếng Chuuk, Tiếng Hawaii, Tiếng Ilokano, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng
Quan Thoại, Tiếng Marshall, Tiếng Samoa, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog, Tiếng Tongan, Tiếng Visayan & Tiếng Việt
Để lấy bản dịch của tài liệu này, vui lòng liên hệ với trường học của quý vị, Liên lạc viên
Hỗ trợ các Vấn đề Vô gia cư hoặc Văn phòng Hỗ trợ các Vấn đề Vô gia cư Tiểu bang.

Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc về Đạo luật McKinney-Vento, vui lòng liên hệ:
Liên lạc viên Hỗ trợ các Vấn đề Vô gia cư

Oahu...................................808-305-9869
Hawaii (Hilo).......................808-345-1366
Maui, Phía Đông.................808-871-5644
Hawaii (Kona).....................808-430-8416
808-283-3910
Maui, Phía Tây...................808-283-2725
Kauai................................. 808-652-0272
Văn phòng Hỗ trợ các Vấn đề Vô gia cư Tiểu bang: 808-305-9869 • Số Miễn phí: 1-866-927-7095
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