
Quý vị có thể 
GHI DANH 

vào trường học!

Ngay cả khi quý vị có:
• Nhà ở không chắc chắn
• Địa chỉ tạm thời
• Không có địa chỉ cố định

Quý vị được đảm bảo ghi danh vào 
trường học theo Đạo luật McKinney-
Vento của liên bang và luật tiểu bang 
California nếu quý vị sinh sống:
• Có nhiều gia đình sống trong một ngôi 

nhà hoặc chung  cư   do mất nhà ở hoặc 
do kinh tế khó khăn

• Với bạn bè hoặc gia đình vì quý vị là 
người bỏ nhà ra đi hay thanh thiếu niên 
không có người giám hộ

• Trong nhà ở dưới tiêu chuẩn (không có 
điện, nước, hoặc lò sưởi)

• Trong nhà tạm trú (gia đình, bạo hành 
gia đình, hoặc nhà tạm trú thanh thiếu 
niên hoặc chương trình sống chuyển 
tiếp)

• Trong nhà trọ, khách sạn, hoặc nhà ở 
phải trả tiền hàng tuần

• Trong một tòa nhà bỏ hoang, trong xe 
hơi, tại một khu cắm trại, hoặc trên 
đường phố

Quý vị có thể ghi danh vào trường học 
ngay mà không cần các giấy tờ thường 
được yêu cầu để ghi danh, như:
• Bằng chứng cư trú
• Hồ sơ chích ngừa hoặc các hồ sơ sức 

khỏe cần thiết khác
• Học bạ
• Giấy tờ giám hộ pháp lý

Con quý vị có thể:
• Tham gia đầy đủ tất cả các sinh hoạt và 

chương trình của trường học mà em hội 
đủ điều kiện.

• Được đưa đón đến trường nguyên thủy 
nếu quý vị yêu cầu.

• Tiếp tục theo học tại trường mà con quý 
vị ghi danh gần nhất ngay cả khi quý vị 
đã chuyển ra khỏi khu vực theo học của 
trường đó.

• Tự động hội đủ tiêu chuẩn cho các 
chương trình dinh dưỡng trong học 
đường.

Quý vị có trách nhiệm:
• Đảm bảo con quý vị đến trường học 

đúng giờ và sẵn sàng học tập.
• Cập nhật về quy tắc, quy định, và sinh 

hoạt của trường.
• Liên lạc với nhân viên phụ trách liên 

lạc cho người vô gia cư để được hỗ trợ 
trong việc loại bỏ rào cản đối với giáo 
dục của con quý vị.

• Tham dự hội nghị phụ huynh/giáo viên, 
Đêm Tựu Trường, và các sinh hoạt liên 
quan đến trường học khác.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc ghi danh vào trường học hoặc cần hỗ trợ để ghi danh vào trường học, xin liên lạc với:

• Nhân viên phụ trách liên lạc cho 
người vô gia cư của khu học chánh 
địa phương của quý vị:

• Nhân viên phụ trách liên lạc cho 
người vô gia cư của quận quý vị:

• Điều phối viên tiểu bang cho người vô 
gia cư của quý vị:
Leanne Wheeler
Điều phối viên Tiểu bang
Sở Giáo dục California 
1430 N Street, Suite 6408
Sacramento, CA 95814
Điện thoại: 1-866-856-8214
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