Central Valley School District
19307 E. Cataldo Ave., Spokane Valley, WA 99016

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 ਤਿਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। McKinney-Vento Act ਉਨਹ੍ ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਬੇਘਰੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। (ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਪਛਲਾ
ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ)

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ/ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ/ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ� ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉਨਹ੍ ਾਂ ਉਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉ। (ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ District Homeless Liaison ਕੋਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉ।
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਫੇ ਦੇ ਿਬਲਕੁ ਲ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)।
ਇਕ ਮੋਟਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਕਾਰ, ਪਾਰਕ, ਕ�ਪ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ

ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਵੱਚ

ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਘਰ

ਘੁਮੰਤਰੂ /ਕਾਊਚ ਸਰਿਫੰਗ

ਹੋਰ ________________________________

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ (ਿਜਥੇ ਪਾਣੀ, ਹੀਿਟੰਗ, ਿਬਜਲੀ ਆਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ :
ਪਿਹਲਾ
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਨਾਂ

ਿਵਚਕਾਰਲਾ

ਿਪਛਲਾ

ਗਰੇਡ:

:

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼:

ਉਮਰ:
ਮਹੀਨਾ/ ਿਦਨ/ਸਾਲ

ਿਲੰਗ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹੰਦਾ (ਜੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ)
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਸਰਨਾਵਾਂ:
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨਾਂ:

ਮਾਪੇ(ਮਾਿਪਆਂ)/ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ(ਤਾਂ) ਦਾ ਛਿਪਆ ਨਾਂ:

(ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਨੌ ਜਵਾਨ)
*ਮਾਿਪਆਂ/ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:
ਤਾਰੀਖ਼:
(ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਨੌ ਜਵਾਨ)
*ਮ� State of Washington ਦੇ ਕਾਨੂ ੰਨਾ ਤਿਹਤ ਹਲਫ਼ ਨਾਲ ਝੂ ਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਥੇ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉ:

Leslie Camden Goold

509.558.6014

12420 E. 32nd Ave., Spokane Valley, WA 99216

ਿਜ਼ਲਹ੍ ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫਸਰ (District Liaison)

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸਥਾਨ

ਿਸਰਫ ਸਕੂ ਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਡੇਟਾ ਕੁ ਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਸਟਮ ਕੋਿਡੰਗ ਲਈ

(N) ਬੇਘਰ ਨਹ� ਹੈ

PJ

(A) ਸ਼ੈਲਟਰ

(B)ਡਬਲਡ-ਅੱਪ

(C) ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਿਹਤ

(D) ਹੋਟਲ/ਮੋਟਲ

McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435

SEC. 725. ਪਰ੍ੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਇਸ ਉਪਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ:
(1) ਸ਼ਬਦਾਂ ਐਨਰੋਲ' ਅਤੇ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ' ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ।
(2) ਸ਼ਬਦ 'ਬੇਘਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ' —

(A) ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪੱਕੀ, ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਢੁ ਕਵ� ਰੈਣਬਸੇਰੇ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 103(a)(1) ਦੇ
ਮਾਅਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ); ਅਤੇ
(B) ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ —
(i) ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੋਟਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰੇਲਰ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਕ�ਿਪੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਉਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ; ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਕਰਤਾ ਸੰਭਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂ ੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣ;

(ii) ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਅਿਜਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ

103(a)(2)(C)) ਦੇ ਮਾਅਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ);

(iii) ) ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੈਰਿਮਆਰੀ ਘਰਾਂ, ਬੱਸ ਜਾਂ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਅਤੇ

(iv) ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ (ਿਜਵ� ਿਕ Elementary and Secondary Education Act of 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 1309 ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ੀਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਜਹੜੇ ਕਲਾਜ਼ਾਂ (i) ਤ� ਲੈ ਕੇ (iii) ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਉਪਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੇਘਿਰਆਂ ਵਜ� ਯੋਗ ਹੋਣ।
(6) ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਇਕੱਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨ' ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਜਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤ� ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
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