Đạo luật McKinney- Vento Liên
bang yêu cầu các Học khu cần:
 Đảm bảo sự ổn định giáo dục cho các học sinh
có tình trạng sinh sống tại khu nhà ở khẩn cấp, tạm
thời và/hoặc chuyển tiếp.
 Đảm bảo khả năng tiếp cận ngay với trường
học cho học sinh có tình trạng sinh sống tại
khu nhà ở khẩn cấp, tạm thời và/hoặc chuyển
tiếp.
 Chỉ định một người liên lạc cho các học sinh hội
đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ McKinney-Vento.
 Đảm bảo rằng học sinh tại các khu nhà ở khẩn
cấp, tạm thời và/hoặc chuyển tiếp được tiếp cận
các dịch vụ Cấp I.

Area School District
McKinney-Vento Liên lạcs
Central Valley

Liên lạc: Leslie Camden Goold

558-6014

Cheney

Liên lạc: Ryan Fitzgerald
Rebecca Albrecht

559-4515
559-4507

Coeur d’Alene

Liên lạc: James Curb

208-664-8241
Ext 253

Deer Park

Liên lạc: Greg Swartz

464-5526

East Valley

Liên lạc: Jon Savage
Hỗ trợ: Inge Arbacauskas

924-1830
241-5480

Freeman

Liên lạc: Denise Conrad

291-4791
Ext 103

Định nghĩa Điều kiện Hội Đủ

Trẻ em và thanh niên không có nơi cư trú ban đêm cố định,
thường xuyên, và thích hợp và bao gồm trẻ em và thanh
thiếu niên, những người:
 “Bị ghép đôi” với họ hàng hoặc bạn bè do mất nhà, khó
khăn kinh tế, hoặc lý do tương tự
 Sống trong nhà nghỉ hay khu cắm trại do thiếu nơi ở thay
thế
 Sống tại khu nhà ở khẩn cấp hoặc chuyển tiếp
 Bị bỏ rơi trong các bệnh viện

Liên lạc: Kathy Johnson

747-7714

Liberty

Liên lạc: Cyndi Freeman

245-3211
Ext 2217

Liên lạc: Kelly Schultz

465-6008

Medical Lake

Liên lạc: Kimberly Headrick

565-3125

Nine Mile

Liên lạc: Scott Friedman

340-4305

Liên lạc: Dena Naccarato

208-773-1658

Riverside

Liên lạc: Lynn Rowse

464-8381

Spokane Public Schools

Văn phòng Chương trình Quận:
Liên lạc: Sarah Miller

354-7302
354-7305

West Valley

Liên lạc: Dan Andrews
Điều phối viên: Brenda Way

922-5478
924-2150
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Các Chương Trình Giáo Dục Vô Gia Cư

Mead

Post Falls

 Sống ở nơi không phải là chỗ ngủ thường xuyên cho mọi
người như ô tô, công viên, khu công cộng, nhà bỏ hoang,
nhà không đủ tiêu chuẩn, trạm xe buýt hoặc bến tàu,
hoặc những nơi ở tương tự
 Thanh thiếu niên không sống với bố mẹ hay người giám hộ hợp pháp
 Thanh thiếu niên bỏ nhà đi

McKinney-Vento

Great Northern

Các chương trình Giáo dục Gia đình IEL

– STATE COORDINATOR –

533-4800

Văn phòng Giám đốc Học khu Phụ trách Giáo dục Công lập
Giáo dục Vô Gia cư
360-725-6050

Hỗ trợ quyền giáo dục của học sinh đang
có tình trạng sinh sống tại các khu nhà ở
khẩn cấp, tạm thời và/hoặc chuyển tiếp.

Các Mục tiêu của Chương trình
 Hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học
sinh có tình trạng sinh sống tại khu nhà ở tạm thời
hoặc ngắn hạn
 Duy trì sự nhất quán trong quá trình giáo dục trong khi
sinh sống tại khu nhà ở chuyển tiếp
 Cung cấp cho các học sinh sinh sống trong nhà ở
chuyển tiếp các cơ hội giáo dục giống như các
học sinh khác đang nhận
 Đảm bảo cơ hội như nhau đáp ứng các tiêu
chuẩn học thuật cao cho tất cả học sinh
 Thu hút phụ huynh, nhà trường, và cộng đồng tham
gia với vai trò là đối tác chính thức trong quá trình
giáo dục học sinh đang trong các tình trạng chuyển
tiếp
 Cung cấp kết nối giữa nhà trường và gia đình

Các Dịch vụ của Chương trình
 Điều phối việc đi lại cho những học sinh của “trường
ban đầu”
 Cung cấp các dụng cụ học tập cần thiết.
 Kết nối học sinh và cha mẹ học sinh với các chương
trình trước và sau giờ học trong học khu của các
em.
 Giúp cán bộ trường xác định vị trí và tổng hợp các
hồ sơ cho học sinh tại khu nhà ở khẩn cấp, tạm
thời, và/hoặc chuyển tiếp mà các em mới đến
quận
 Kết nối học sinh và gia đình với các nguồn lực của
cộng đồng và học khu thích hợp
 Cung cấp thông tin ghi danh và hỗ trợ học sinh mới
và phụ huynh học sinh cho trường
 Đóng vai trò liên lạc giữa nhà trường, phụ huynh, học
sinh và các tổ chức cộng đồng để đáp ứng các nhu
cầu giáo dục của học sinh
 Liên lạc với trường về các học sinh trong tòa nhà
của họ và liên hệ với giáo viên và nhân viên nhà
trường về các vấn đề phát sinh
 Luôn sẵn sàng tới các tòa nhà trong trường để hỗ trợ
học sinh, nhân viên trường và phụ huynh có vấn đề

Quyền Giáo dục của Học sinh
Sống trong Tình trạng
Chuyển tiếp:
 Quyền ở lại học trong trường ngay cả khi các
em đã chuyển ra khỏi học khu. Học sinh cũng
có thể hoàn thành năm học hiện tại trong
trường của mình ngay cả khi các em tìm thấy
nhà ở cố định trong năm học đó.
 Quyền đăng ký ghi danh, học ở các lớp học,
và tham gia đầy đủ các hoạt động của trường
trong trường địa phương ở khu vực các em
đang sống ngay, mà không cần bằng chứng
về nơi cư trú, các hồ sơ tiêm chủng, hoặc các
hồ sơ y tế, hồ sơ học tập, hoặc các giấy tờ
khác.

Các Nguồn lực Cộng đồng:

Các Nguồn lực về Nhà ở:
Crosswalk: 525 W. 2nd Ave. (509) 838-6596
Dành Cho: Thanh Thiếu niên từ 14–17 tuổi
UGM Crisis Shelter: 1234 E. Sprague Ave. (509)
535-0486
Dành Cho: Nhà ở khẩn cấp cho phụ nữ với trẻ em
HFCA—Housing Assessment: (509) 325-5005
Dành Cho: Gia đình vô gia cư cần giúp đỡ về nhà ở
SHCA – Housing Assessment: 212 S. Wall St. (509)
456-SNAP (7627)
Dành Cho: Người độc thân vô gia cư cần giúp đỡ về
nhà ở
www.housingsearchnw.org
Dành Cho: Những người tìm kiếm nhà ở thu nhập thấp;
cơ sở dữ liệu trực tuyến

 Quyền loại bỏ các rào cản để tham gia đầy đủ vào các
hoạt động của trường và liên quan đến trường của học
sinh (như học phí, các dụng cụ bắt buộc)

Các Nguồn lực về Thực phẩm:
2nd Harvest: (509) 534-6678
Northwest Harvest: (509) 891-7012

 Quyền nhận hỗ trợ đi lại đến “trường ban đầu” của
mình do học khu cung cấp hoặc sắp xếp, hoặc một nỗ
lực chung giữa các học khu.

Các Nguồn lực về Y tế/Sức khỏe Tâm
thần:
Washington Health Plan Finder:
www.wahealthplanfinder.org
WA Recovery Helpline: (866) 789-1511
Dành Cho: Hồi phục lạm dụng chất gây nghiện
First Call For Help: (509) 838-4651
Dành Cho: các quan ngại khủng hoảng sức khỏe tâm thần
Infant Toddler Network: (509) 324-1651
Dành Cho: Các quan ngại về phát triển trẻ em từ 0-3 tuổi

 Quyền tham dự các chương trình mẫu giáo do học
khu cung cấp.
 Quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ của nhà trường
bao gồm bữa ăn trong trường miễn phí, các dịch
vụ cho người học ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục
đặc biệt, các dịch vụ Cấp I, giáo dục nghề/kỹ thuật,
các dịch vụ năng khiếu và tài năng, chăm sóc
trước và ngoài trường, v.v. nếu cần
 Quyền được giải quyết nhanh chóng các bất đồng với
trường và đến học ở trường mà họ lựa chọn trong khi
bất đồng được giải quyết. Tiểu bang Washington có
chính sách và quy trình thống nhất Giải quyết Tranh
chấp. Chi tiết có thể được tìm thấy tại:
http://www.k12.wa.us/HomelessEd/pubdocs/
DisputeResolutionPolicy.doc
 Quyền đánh giá Child Find (Tìm kiếm Trẻ) miễn
phí để đánh giá trạng thái phát triển. Chi tiết có
thể tìm thấy tại www.srhd.org/news.asp?id=147

Các Nguồn lực về Việc làm:
Next Generation Zone: 901 E. 2nd, Suite 100
(509) 340-7800
Dành Cho: Dịch vụ việc làm và giáo dục cho thanh thiếu niên từ
16-21 tuổi
Các Nguồn lực về Khủng hoảng:
Domestic Violence (YWCA): (509) 326-2255
Suicide Hotline: (509) 838-4428
National Runaway Switchboard: (800) 621-4000
Vanessa Behan Crisis Nursery: (509) 535-3155
Các Nguồn lực Khác:
WA Information Network: 2-1-1 or (866) 211-9274
www.washingtonconnection.org
Dành Cho: Nộp đơn và tiếp cận các quyền lợi của tiểu bang
WA.

