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المالية ، فإن عائلتك تعيش في  بعض الحقوق للعائالت التي تمر بمرحلة انتقال السكن. يمكن أن يعني االنتقال من السكن أنه بسبب الضائقة  McKinney-Vento يوفر برنامج

، أو المأوى ، أو العيش مع  فندق ، أو منزل لديك فيه رهن عقاري أو عقد إيجار ولكن المنزل مليء باألخطاء أو لديه ظروف أخرى تجعله غير مناسب للعيش ، أو السيارة
 .األصدقاء والعائلة بدون عقد إيجار

تساعد اإلجابات على استبيان اإلسكان هذا في تحديد أهلية الخدمات  .، فيرجى إكمال باقي هذا االستبيانMcKinney-Vento  إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهالً لبرنامج

قم  أو  3485 -317-407على  OCPS MVPاتصل بمكتب   المعلومات،. لمزيد من USC 11435 42الفيدرالي  McKinney-Ventoالتي يمكن تقديمها من خالل قانون 

     .www. homeless.ocps.netبزيارة موقع الويب على 

 

   األقسام جميع إكمال يجب أنه مالحظة يرج   - ةس األ معلومات

  : اسم الوالد /الوصي القانوني

 البريدي  الرمز /المدينة  الليلي الحالي للطالب  العنوان
 

 

  منذ متى وانت في هذا العنوان 

 

 . OCPSالملتحق بأي مدرسة من مدارس  (ةذلك أطفال ما قبل الروض فيبما )ة سرذكر جميع الطالب داخل األ ىيرج
 المدرسة الدرجة تاريخ الميالد ذكر/انثى رقم بطاقة الطالب  اسم الطالب 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ى ىةىىىىمتابعةىاستبيانىاإلقامةىعلىالصفحةىالتاليىىيرج 
ى
ى
ى

   األقسام جميع إكمال  يجب  أنه مالحظةج  ير  -المؤقتة  المعيشية الحالة عن معلومات    

 
 :حددىخانةىواحدةىفقطىتنطبقىعىلىحالتكى

 (B)نحن نقيم مع فرد آخر من العائلة أو صديق بسبب ضائقة مالية

ي فندق 
 (E)نحن نقيم ف 

ي حديقة مقطورات أو أرض 
ي مركبة أو نقيم ف 

ي مبن   تخييم،نحن ننام ف 
 (D) أو أي مساكن دون المستوى المطلوب مهجور،أو ف 

ي مأوى طارئ أو مؤقت
 (A) نحن نقيم ف 

ا 
ً
لنا )أستأجر أو أمتلك رهن ي من  

لي ليس مناسًبا للعيش المالية،ولكن بسبب الضائقة  عقارًيا،نحن نقيم ف 
 (D)(. فإن من  

                                      __________________________ خر ليلةفقم بوصف المكان الذي أمض  فيه الطالب / الطالب آ أعاله،إذا لم ينطبق ما ورد 

 

اىحددىمربًعاى
ً
ىىواحد  

  :فقطىينطبقىعىلىسببىوضعكىالمعيش 

ي أدت إل فقدان السكن الوظيفة،فقدان  المرض، COVID (جائحةبسببىالمصاعب االقتصادية 
 (P)إلخ( الن 

ي هذا الوقت COVID) )الىتتعلقىبوباءصعوبات اقتصادية أو ظروف أخرى 
 (M)أدت إل حبس الرهن أو اإلخالء أو عدم القدرة عىل الحصول عىل سكن ف 

 :هنا اإلشارة إل نوع الكارثة الطبيعية إلخ( وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. يرج   حريق، فيضان، إعصار،فقدنا مساكننا بسبب كارثة طبيعية )

______________________________________________ 

،والعنف  السامة،وإطالق الغازات    العفن،فقدنا مساكننا بسبب كارثة من صنع اإلنسان ) لي
 (D)وما إل ذلك( وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه  المن  

ي المؤقت إذا لم ينطبق ما ورد أعاله ، فقم بوصف
 : ______________________________________ سبب وضعك المعيش 

      

 ال نعم  يرجى التحقق من نعم أو ال لما يلي: 

   هل انتقلت إلى بلدة جديدة للعثور على عمل خالل السنوات الثالث الماضية؟ 

   أو صيد األسماك أو الخشب أو األلبان؟  هل عملت أو سبق لك العمل في الزراعة 
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 إصدار معلومات موارد إضافية       
                                             

 
 
 
 
 
 
 

       
      التحققىمنىالمعلوماتىىىى

                                                                              

نامجىةمؤهلىانتىالعائلةإذاىك ىالمدرسةىواستقرارىالمدرسةMcKinney-Ventoىلب   
 
ى،ىفسيتمىتزويدىالطالبىبالتسجيلىالفوريىوالوجباتىالمجانيةىف

.ى ىجديدىلتواصلىىتعبئةىاستبيانيجبىعىلىالعائالتىىوالنقلى)معىبعضىالقيود(ىإىلىالمدرسةىاألصليةىطوالىمدةىالعامىالدراس  ىجديدىكلىعامىدراس 
        استالمىالمستحقات.ى

 :اإلفراجىعنىالمعلوماتىلمنظماتىالمجتمع

دين المحلية المقدمة من الوكاالت المجتمعية غنر الخاضعة لمدارس مقاطعة وهذا يشمل   المؤهلة،العامة متاحة للعائالت  Orange قد تكون موارد المش 

ي اإلسكان. يرج  تحديد "نعم" إذا سمحت بإصدار هذه المعلومات لوكاالت 
دين المجتمع،المساعدة ف  ي نظام معلومات إدارة المش 

ي ذلك التسجيل ف 
 بما ف 

(HMIS) المعلومات. لعائالت قبل مشاركة ، والسماح لوكاالت المجتمع باالتصال بك بشأن الدعم المحتمل. سيتم االتصال با 

 نعم 

 ال 

 

    الطالب )الطالب( المسجلين هو/هم: 

  ي
 اإلقامة مع أحد الوالدين أو الوصي القانون 

  عدم اإلقامة مع أحد الوالدين أو الوصي، ي
ا أو وصًيا قانونًيا إذا حددت هذا  القانون 

ً
ج  إكمال ما  المرب  ع،ولكن البقاء مع شخص بالغ ليس والد فنر

 :  يىلي

 __________________________________________________________ الرعاية: اسم مقدم 

 ____________________________________________________ بالطالب: القرابة 

 _____________________________  رقم الهاتف: 

  ي
ي وعدم اإلقامة مع شخص بالغ يترصف كوالد للطالب كما هو محدد ف 

 .s عدم اإلقامة مع أحد الوالدين أو الوصي القانون 

 .، قوانير  فلوريدا(5) 1000.21

 ________________________________ كم من الوقت كان الطالب يعيش بمفرده؟  المرب  ع،إذا قمت بتحديد هذا 

  :)ح  ________________________________________________________________________  أخرى )ش 

        ______________________________________________________________________________________    

 

 .يشهد الموقع أدناه أن المعلومات المقدمة دقيقة

يدلي ببيان كاذب عن علم كتابيًا بقصد تضليل موظف عمومي أثناء أداء واجبه الرسمي ينص على أن أي شخص  837.06يرجى مالحظة أن قانون فلوريدا 

 .يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الدرجة الثانية

يرجى زيارة موقعنا على الويب  المحلية،بما في ذلك سياسات المنطقة والموارد  OCPS McKinney-Ventoلمزيد من األسئلة المتعلقة ببرنامج  

homeless.ocps.net. 

 

 _____________توقيع                 ___________________________________________________________ 
دين غنر المصحوبير     ي أو الشباب المش 

  التاري    خ   الوالد / الوصي القانون 
 

 فقط   OCPSلموظفي
وإرساله  (SRQ) يرجى مسح استبيان إقامة الطالب ،McKinney-Vento إذا تقرر أن هذا الطالب مؤهل للحصول على خدمات برنامج

 في المدرسة Vento-McKinneyمنسق ، والى تكمدرس في طعام ال اتمدير خدم MVPSRQ@ocps.net: بالبريد اإللكتروني إلى
 المقدمة.  SRQsيتعين على جميع المدارس االحتفاظ بملف )رقمي أو ورقي( لجميع 

 . helphomeless@ocps.net  إلى SRQ ال فيرجى إرسال  األولى،إذا حددت العائلة "نعم" ألي سؤال في أسفل الصفحة 
 

http://MVPSRQ@ocps.net/
mailto:helphomeless@ocps.net
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