
Відповіді на подані нижче запитання допоможуть нам визначити на які послуги має право учень, 
відповідно до Акту МакКінні-Венто, Кодексу США 11435. Акт МакКінні-Венто надає послуги та 

підтримку учням та молоді, які переживають бездомність. (Будь-ласка дивіться зворотню сторону 
для додаткової інформації) 

Якщо ви маєте/орендуєте будинок, вам не потрібно заповнювати цю форму. 

Якщо ви не маєте/не орендуєте будинку, будь-ласка, відмітьте всі подані нижче варіанти, котрі вас 
стосуються. (Здайте для Спеціаліста по Бездомності округу (Homeless Liaison) Контактна 

інформація знаходиться внизу сторінки) 

Вік:    

Школа: Клас: _________ : _____/_____/_____

 

Повне ім’я учня:

Дата народження

Адреса теперішнього проживання:

Номер телефона для зв’язку:   Ім’я власника телефона: 

□

□

Учень без опіки  (не живе з батьками або законними опікунами)

Учень живе з батьками або законними опікунами

Надрукуйте ім’я батьків/законних опікунів: 

(або неповнолітніх без опіки) 

*Підпис батьків/законних опікунів: Date: 

(або неповнолітніх без опіки)
* Я заявляю під страхом покарання за дачу завідомо неправдивих свідчень, що інформація подана тут є правдивою та

вірною. 

Будь ласка, поверніть заповнену анкету: Sarah Danielson, ESC, 425-335-1589

OFFICE USE ONLY BELOW THIS LINE 

□ В мотелі

□ В притулку

□ Більше, ніж одна сім’я в будинку, квартирі чи трейлері (знімаєте на двох)

□ В машині, парку, кемпінгу чи іншому подібному місці

□ В тимчасовому житлі

□ Переїжджаючи з місця на місце (в гостях на дивані)

□ В чийомусь іншому будинку чи квартирі з іншою сім’єю

□ В житлі з недостатніми умовами (немає води, опалення, електрики тощо)

□ Інше

Instructions for Registrars 
1. Enter enrollment details in to Skyward as appropriate.
2. Send form to District Homeless Liaison (fax: 425-335-1549) 
3. Keep a copy of all questionnaires

4. Contact District Homeless Liaison (x1582) 

АНКЕТА ЩОДО ЖИТЛА УЧНІВ 
Роздається всім сім’ям/учням щорічно 



 

Акт МакКінні-Венто, Розділ 42 Кодексу США 11435 

 

Част. 725 Визначення. 

  

(1) Терміни «зареєстрований» та «реєстрація» означають відвідування занять та повну 

участь у шкільній діяльності. 

(2) Термін «бездомна дитина або неповнолітній – 

 

(A) Означають осіб, які не мають постійного, регулярного та адекватного житла для 

нічлігу (в значенні Частини 103(a)(1)); та 

 

(B) Включають - 

    

(i) дітей та молодь, які живуть разом із іншими особами у зв’язку із втратою 

житла, економічними труднощами або подібними причинами; живуть у 

мотелях, готелях, трейлерах, парках для трейлерів або в кемпінгу через 

недостачу належного житла; живуть в тимчасових притулках через 

надзвичайну ситуацію; залишені в госпіталях; 

 

(ii) дітей та молодь, які мають основне житло для ночівлі, яке є громадською чи 

приватною спорудою, але яке не призначене або яке, як правило, не 

використовується людьми для регулярної ночівлі (в значенні Частини 103 

(а)(2)(с); 

 

(iii) дітей та молодь, які живуть в автомобілях, парках, громадських місцях, 

покинутих будівлях, автобусних та залізничних станціях чи в подібних умовах; 

та 

 

(iv) міграційні діти (сам термін визначений в Частині 1309 Акту Початкової та 

Середньої Освіти 1965 року), які визнаються, як бездомні для цілей цієї статті, 

оскільки ці діти живуть в умовах описаних в абзацах з (i) по (iii). 

 

(3) Термін «неповнолітні без опіки» включає молодь, які не знаходяться під фізичною опікою 

батьків чи опікунів. 

 

Додаткові ресурси 

 

Інформацію та ресурси для батьків можна знайти в наступних джерелах: 

 

Національний Центр Освіти для Бездомних 

Національна Асоціація для Освіти Бездомних Дітей та Молоді (NAEHCY) 

Організація «SchoolHouse Connection» 

              
             Housing Questionnaire – 1/4/2019 
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