Заява до програми Early Learning на 2018-2019 рік

Як подати заяву на участь у програмах Puget Sound ESD Early Learning Programs
Вітаємо!
Будь ласка, заповните один пакет заяви на кожну дитину та додайте необхідні документи.
Ваша інформація є конфіденційною. Ми не вимагаємо повідомляти нас, не перевіряємо й не заявляємо у відповідні
органи ваш імміграційний статус.
Право на участь у наших програмах визначається віком дитини та розміром доходу родини, а не датою подачі заяви.
Місця в наших програмах заповнюються швидко, тому подайте заяву якнайшвидше!

Зв'яжіться з нами, якщо вам необхідна допомога в заповненні заяви або у вас немає усіх необхідних документів.
Будь ласка, виконайте наступні дії:

Заповните форму заяви
чорною або синьою
ручкою.

Додайте копію
документа, що
підтверджує дату
народження дитини.

Скористайтеся одним з
наступних документів:
•
Свідоцтво про
народження
•
Паспорт/віза
•
Документі
всиновлення або
удочеріння
•
Лист-дозвіл на
патронатне
виховання
•
Поточна картка
обліку щеплень

Додайте копію
документа, що
підтверджує ваш статус
законного опікуна.

Скористайтеся одним з
наступних документів:
•
Свідоцтво про
народження
•
Паспорт/віза
•
Документі
всиновлення або
удочеріння
•
Реєстраційний
запис про
патронатне
виховання
•
Письмова угода з
датою й підписами
батька (матері) та
особи, яка бере на
себе
відповідальність за
піклування

Додайте копію
документа, що
підтверджує дохід
родини.

Скористуйтеся одним з
наступних документів:
•
Податкова
декларація за
минулий рік
•
Форма W-2 за
минулий рік
•
Корінці платіжних
чеків за останні 12
місяців
•
Листи про допомогу
SSI/TANF за останні
12 місяців
•
Грант на
патронатний
догляд
•
Допомога на дитину
•
Лист роботодавця із
вказівкою загальної
суми валового
доходу за останні 12
місяців

Додайте копію
документа, що
підтверджує розмір
родини.

Скористайтеся одним з
наступних документів:
•
Податкова
декларація за
минулий рік
•
Договір про
оренду житла

Зателефонуйте в наш
офіс, якщо ви одержуєте
інші види доходу, не
зазначені вище.
Поверніть заповнену заяву за наступною адресою:

Також було б добре додати копію карти щеплень дитини.

Адреса:

Якщо у вашої дитини є поточний план IFSP/IEP, будь ласка, також
додайте копію плану до заяви.
Будь ласка, переконайтеся, що не забули додати документ, який
підтверджує розмір доходу. Ми не зможемо обробити вашу
заяву без цієї інформації.
Нагадуємо, намагайтеся повернути заповнену заяву якомога
швидше! Дякуємо вам за вибір наших програм Early Learning!

Телефон:
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STAFF
ONLY

Date received:

Site Name/ID:

Date staff reviewed application with family:

HS/EHS ONLY - Date sent to PSESD:

Is this child a newborn taking the mother’s
slot? ☐ Yes ☐ No

Is this child currently enrolled in a community slot at this center? ☐ Yes ☐ No

If yes, mother’s name:

ELMS
Prescreen
Questions



+
TOTAL

Child’s
Age

Is this child’s sibling currently enrolled in a community slot at this center? ☐ Yes ☐ No

Інформація, надана у вашій заяві, є конфіденційною й використовується тільки для визначення права вашої дитини на участь у наших програмах Early Learning.
Ми не вимагаємо повідомляти нас, не перевіряємо й не заявляємо у відповідні органи ваш імміграційний статус.

Відомості про дитину


Ім'я:

Ініціал другого імені:

Прізвище:

Дата народження: ______/______/_________
 Стать:
Місяць/день/рік
Будь ласка, додайте до цієї заяви документ, що підтверджує дату
народження
Збір зазначеної нижче інформації допомагає нам визначити найбільш придатні з культурної точки зору послуги й засоби підтримки для вашої
дитини та родини.





ВІДОМОСТІ ПРО ДИТИНУ



На якій мові дитина розмовляє вдома? ________________________________________________________________________________________

Ваша дитина має іспанське/латиноамериканське походження?
☐ Так - будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть країну походження: ________________________________________________________________
☐ Ні
До якої раси належить ваша дитина? Позначте всі відповідні варіанти:

☐ Африканська, афро-американська, чорна
 Будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть плем'я/країну походження: _______________________________________________________
☐ Азіатська
 Будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть плем'я/країну походження: _______________________________________________________
☐ Корінний житель Аляски, корінний житель Америки, американський індіанець
 Будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть плем'я/країну походження: _______________________________________________________
☐ Корінний житель Гаваїв або тихоокеанських островів
 Будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть плем'я/країну походження: _______________________________________________________
☐ Біла
 Будь ласка, опишіть докладніше або вкажіть плем'я/країну походження: _______________________________________________________
Якщо відповідна раса не зазначена вище, будь ласка, опишіть расове походження вашої дитини: ____________________________________________

Ваша дитина раніше відвідувала будь-яку з наступних програм?
☐ Birth-to-3 Home Visiting Program
☐ Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
☐ Early Head Start
☐ Parents as Teachers

☐ Head Start
☐ Migrant/Seasonal Head Start (де-небудь у штаті Вашингтон)
☐ ECEAP
☐ Ні

Вкажіть дату останнього відвідування: ___________________ Вкажіть назву й місце відвідування програми: ________________________________________________


Ваша дитина перебуває на офіційному патронатному вихованні або вихованні в родичів? (Дозвіл особі, що здійснює догляд, від штату
або племені, у якому зазначається, що дитина перебуває на патронатному вихованні або вихованні в родичів)
☐ Так

☐ Ні



Ваша дитина перебувала на патронатному вихованні або вихованні в родичів у минулому?

Вашу дитину просили покинути центр по догляду за дітьми або дошкільну установу через проблеми поведінки?
Ваша дитина відчувала на собі насильство або невиконання батьківських обов'язків?

☐ Так

☐ Ні

☐ Так

☐ Так

☐ Ні

☐ Ні

Будь-який постачальник медичних послуг діагностував у вашої дитини один або декілька серйозних/хронічних станів, таких як астма, діабет.
припадки, захворювання серця або види алергії, що становлять загрозу для життя?
☐ Так – будь ласка, опишіть: _________________________________________________________________________________________
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Відомості про дитину

Ви підозрюєте, що у вашої дитини є затримка розвитку або інвалідність?

☐ Так – будь ласка, опишіть: _______________________________________________________________________________________

☐ Ні

У вашої дитини є поточний Індивідуальний план обслуговування родини (Individual Family Service Plan, IFSP) або Індивідуальний план
навчання (Individual Education Plan, IEP)? ☐ Так
☐ Ні
Якщо так, будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання й додайте копію плану IFSP або IEP до цієї заяви
 Будь ласка, відзначте всі категорії плану IEP/IFSP:

ВІДОМОСТІ ПРО ДИТИНУ

☐ Аутизм
☐ Глухота, сліпота
☐ Затримка розвитку
☐ Емоційний розлад
☐ Порушення слуху

☐ Інтелектуальна інвалідність
☐ Множинні інвалідності
☐ Ортопедичне порушення
☐ Інше порушення здоров'я

☐ Специфічне порушення
навченості
☐ Порушення мовлення/освоєння
мови
☐ Травма головного мозку
☐ Порушення зору

Програма спеціального навчання для дошкільників або для дітей віком від народження до 3 років є легко доступною для вас?
☐ Так ☐ Ні ☐ Я не знаю
Чи є у вас побоювання з приводу здоров'я та розвитку вашої дитини? Позначте всі відповідні варіанти:


☐ Мала вага при народженні (менш 5,8 фунта) ☐ Психічне здоров'я – будь ласка, опишіть:
☐ Слух
☐ Зір
☐ Зубний біль/карієс/ясна, що кровоточать
☐ Вплив алкоголю/препаратів

______________________________________________________
☐ Непереносимість їжі/спеціальна дієта –
будь ласка, опишіть: ___________________________

_____________________________________________________

Чи є у цієї дитини медична страховка?
☐ Так – якого типу?
 ☐ Washington Apple Health/ProviderOne
☐ Ні
У цієї дитини є постійний лікар або медична клініка?

☐ Приватна страховка

☐ Так

☐ Ні

☐ Поведінка – будь ласка, опишіть:

_____________________________________________________
☐ Мовлення/мова
☐ Тонка моторика/велика моторика

☐ Інше – будь ласка, уточните: ________________

☐ Медичне страхування племені або збройних сил

Ця дитина проходила профілактичний медичний огляд в останні 12 місяців? ☐ Так – укажіть дату останнього огляду: _____/_____/_____
☐ Дата невідома ☐ Ні
Чи є у цієї дитини стоматологічна страховка?
☐ Так – якого типу?
 ☐ Washington Apple Health/ProviderOne
☐ Ні

☐ Приватна страховка

У цієї дитини є постійний стоматолог або стоматологічна клініка?

☐ Так

☐ Ні

☐ Стоматологічне страхування племені або збройних сил

Ця дитина проходила стоматологічний огляд в останні 6 місяців? ☐ Так – вкажіть дату останнього огляду: _____/_____/_____
☐ Дата невідома ☐ Ні

Відомості про родину


ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ





Ім'я:

Відношення до дитини:
Дата народження:

Скільки років вам було, коли
народилася ця дитина?
 Адреса:


Телефон:



Альтернативний телефон:



Адреса ел. пошти:

Батько (мати)/опікун 1

Батько (мати)/опікун 2

☐ Біологічний/прийомний/патронатний
батько (мати)
☐ Вітчим (мачуха) ☐ Дідусь (бабуся)
☐ Інший родич
☐ Інше

☐ Біологічний/прийомний/патронатний
батько (мати)
☐ Вітчим (мачуха)
☐ Дідусь (бабуся)
☐ Інший родич
☐ Інше

____________

____________

_____/_____/________
Місяць/день/рік

_______-_______-___________ ☐ Домашній ☐ Мобільний
☐ Робочий
_______-_______-___________ ☐ Домашній ☐ Мобільний
☐ Робочий
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Відомості про родину


Вам потрібен перекладач?

Якими мовами ви
розмовляєте?
Ви отримали диплом середньої
школи або диплом про
загальноосвітню підготовку
(GED)?


Який найвищий диплом ви
отримали?



ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ





Ви зараз
працевлаштовані?

Ви зараз проходите
виробниче навчання або
навчання в освітній
установі?
Ви берете участь у будьякому затвердженому
заході WorkFirst?

Ви перебуваєте на дійсній
службі в збройних силах США?
Ви належите до національної
гвардії або військового
резерву?
Ви є ветераном збройних сил
США?

Батько (мати)/опікун 1

Батько (мати)/опікун 2

_______________________________________________________
☐ Загальноосвітня підготовка (GED)
☐ Диплом середньої школи
☐ Немає – вкажіть найвищий завершений вами
клас: ________________

_______________________________________________________
☐ Загальноосвітня підготовка (GED)
☐ Диплом середньої школи
☐ Немає – вкажіть найвищий завершений вами
клас: ________________

☐ Так – скільки годин на тиждень? __________________
☐ Ні

☐ Так – скільки годин на тиждень? __________________
☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Так

☐ Частина програми коледжу/поглиблене
навчання
☐ Диплом коледжу/сертифікат про професійну
підготовку
☐ Диплом кандидата у бакалаври
☐ Диплом бакалавра
☐ Диплом магістра
☐ Не маю
☐ Так – скільки годин на тиждень? __________________
☐ Ні
☐ Пенсія/непрацездатність
☐ Сезонна робота

☐ Так – опишіть захід і вкажіть кількість
затверджених годин на тиждень: _____________________
☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Так
☐ Так

☐ Ні

☐ Частина програми коледжу/поглиблене
навчання
☐ Диплом коледжу/сертифікат про професійну
підготовку
☐ Диплом кандидата у бакалаври
☐ Диплом бакалавра
☐ Диплом магістра
☐ Не маю
☐ Так – скільки годин на тиждень? __________________
☐ Ні
☐ Пенсія/непрацездатність
☐ Сезонна робота

☐ Так – опишіть захід і вкажіть кількість
затверджених годин на тиждень: _____________________
☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

Будь ласка, відзначте області занепокоєння, що стосуються вас/вашої родини, з якими ми могли б вам допомогти:
☐ Відсутність житла в попередній період (в останні 12 місяців)
☐ Інвалідність батька (матері)/опікуна дитини
☐ Дислокація батька (матері)/опікуна дитини в зоні бойових дій
зараз або протягом минулого року
☐ Знаходження в ув’язненні батька (матері)/опікуна дитини
☐ В інших членів родини відсутня медична/стоматологічна
страховка
☐ В інших членів родини відсутня постійна
медична/стоматологічна клініка
☐ Проблеми зі здоров'ям у батька (матері)/опікуна дитини
☐ Порушення слуху в батька (матері)/опікуна дитини

☐ Психічне захворювання/консультації із психологом у родині,
включаючи післяпологову депресію.
☐ Батько (мати)/опікун дитини є робітником-мігрантом
☐ Домашнє насильство в родині (у минулому або зараз)
☐ Проблеми з наркотиками/алкоголем або зловживання
психоактивними речовинами в родині
☐ Родина одержує недостатньо або не одержує підтримки інших
членів родини або друзів
☐ Отримання або збереження роботи
☐ Проблеми із житлом
☐ Юридичні проблеми
☐ Недавній іммігрант/біженець (останні 5 роки)
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Відомості про родину


Дитина живе з:
 ☐ Одним з батьків/одним опікуном



☐ Двома батьками/опікунами в однієї родині

☐ Двома батьками/опікунами із двох різних родин – чи несе одна з родин основну юридичну відповідальність за піклування?

☐ Так – хто з батьків несе основну відповідальність за піклування? _________________________________________________________
☐ Ні – один з батьків одержує виплати на дитину від іншої родини?
 ☐ Так – хто з батьків одержує виплати на дитину? __________________________________________________________________
 ☐ Ні
Будь ласка, приведіть список інших людей, що проживають у вас вдома. Не включайте до списку себе й свою дитину.
Якщо вам необхідно більше місця, напишіть на окремому аркуші паперу та додайте його до заяви.
Ця особа пов'язана з
вами кров'ю,
Дата народження
Відношення до
Ви надаєте цій особі
Ім'я (ім'я й прізвище)
шлюбом або
(місяць/день/рік)
дитини
фінансову підтримку?
всиновленням/удочері
нням?
☐ Так ☐ Ні
☐ Так ☐ Ні



ВІДОМОСТІ ПРО РОДИНУ



☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Так

☐ Ні

☐ Так
☐ Так
☐ Так
☐ Так
☐ Так

☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні

Ця дитина проживає з опікуном, який не є його батьком (матір'ю) або патронатним батьком?
 ☐ Так
 Ця особа одержує виплати штату, племені або допомогу SSI на дитину? ☐ Так ☐ Ні
 ☐ Ні
Ви, ваша дитина або інший член вашої родини одержуєте наступні типи доходу? Позначте всі відповідні варіанти:


☐ TANF
 Виплати призначені тільки для
дитини? ☐ Так ☐ Ні
 Ви одержуєте субсидію Working
Connections Child Care Subsidy? ☐ Так
☐ Ні








☐ Так

☐ Допомога Supplemental Security Income (SSI) по
інвалідності
 Відношення особи до дитини:
___________________________________

☐ Так
☐ Так
☐ Так
☐ Так
☐ Так

☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні
☐ Ні

☐ Foster Child Income
(дохід дитини на
патронатному
вихованні)

Загальний розрахунковий дохід домогосподарства за останній календарний рік або останні 12 місяців: ____________________________________
Будь ласка, додайте до цієї заяви документи, що підтверджують розмір доходу та родини.
Ваша родина зараз отримує послуги програми Child Protective Services (CPS), Family Assessment Response (FAR) або Indian Child Welfare
(ICW)? ☐ Так ☐ Ні
Ваша родина зараз має дозвіл на користування доглядом за дитиною в рамках програми CPS або FAR?
☐ Так – укажіть кількість затверджених годин на тиждень: _______________
☐ Ні

Ваша родина отримувала послуги програми CPS або ICW у минулому? ☐ Так

☐ Ні

Яка поточна житлова ситуація вашої родини?
☐ Оренда
☐ Власність
☐ Інше – у випадку вибору цього варіанта, будь ласка, заповните прикладену Анкету про житлові умови

Ця родина користується субсидіями на житло, наприклад одержує ваучер на житло (housing voucher) або грошову допомогу на оплату житла
(cash assistance for housing)? ☐ Так ☐ Ні
Як ви довідалися про нашу програму? Позначте всі відповідні варіанти:
☐ Веб-сайт ☐ Громадський захід
☐ Листівка ☐ ЗМІ ☐ Інформація від людей ☐ Інформація від персоналу
☐ Минулий
батьківський досвід
☐ Працівник районної установи/соціальний працівник – будь ласка, укажіть: ___________________________________
Я відповів (ла) на запитання, виходячи з наявної в мене інформації, і надав (ла) наявну в мене документацію.

☐ Інше – будь ласка, укажіть:
_____________________________________

Підпис батька (матері)/опікуна: ______________________________________________ Дата: __________________________
(ECEAP Staff: Enter this date in ELMS)
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STAFF ONLY: Returning Child Information

Program Year:
HS/EHS Only – Date Sent to PSESD:

Complete if the child is returning for the next program year. Do not reverify income.

Updated Total:
Site/ID Name:

CHILD INFORMATION
Child’s Name:
Child’s Date of Birth:
Has the child been diagnosed by a Health Care Provider with one or more serious/chronic health conditions, such as asthma, diabetes, seizures, heart condition, or
life-threatening allergies?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________
☐ No
Does the family suspect that the child has a developmental delay or disability?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ No

Does the family have concerns about the child’s health and development?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ No

Does the child have a current Individual Family Service Plan (IFSP) or Individual Education Plan (IEP)?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________
☐ No
Does this child have medical insurance?
Does this child have dental insurance?

☐ Yes

☐ Yes

☐ No

☐ No

Does this child have a regular doctor or medical clinic?

Does this child have a regular dentist or dental clinic?

Does the family have new/additional areas of concern?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ Yes

☐ Yes

☐ No

☐ No

Parent/Guardian 1

☐ No

☐ Biological/Adopted/Stepparent
☐ Foster Parent ☐ Grandparent
☐ Other Relative ☐ Other

☐ Biological/Adopted/Stepparent
☐ Foster Parent ☐ Grandparent
☐ Other Relative ☐ Other

Phone (if changed):
Alternate Phone (if changed):
Email Address (if changed):

_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work
_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work

_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work
_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work

What is the highest degree the
parent/guardian completed?

☐ Some college/advanced training
☐ College degree/training certificate
☐ Associate degree
☐ Bachelor’s degree
☐ Master’s degree
☐ None
☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Retired/Disabled
☐ Seasonal

☐ Some college/advanced training
☐ College degree/training certificate
☐ Associate degree
☐ Bachelor’s degree
☐ Master’s degree
☐ None
☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Retired/Disabled
☐ Seasonal

FAMILY INFORMATION
Name:
Relationship to Child:
Address (if changed):

Did the parent/guardian receive
a high school diploma or GED?

Is the parent/guardian currently
employed?
Is the parent/guardian currently
in job training or school?
Is the parent/guardian on active
U.S. military duty?

Is the parent/guardian a member
of a National Guard or Military
Reserve unit?

☐ GED
☐ High school diploma
☐ None – What is the highest grade completed? ____________

☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Yes ☐ No
☐ Yes

Parent Guardian 2

☐ GED
☐ High school diploma
☐ None – What is the highest grade completed? ____________

☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Yes ☐ No

☐ No

☐ Yes

☐ No

☐ Yes ☐ No
☐ Yes ☐ No
Is the parent/guardian a U.S.
military veteran?
What is the family’s current housing situation?
☐ Rent
☐ Own
☐ Other – Please describe: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Staff Name:
Staff Signature:

Title:
Date:
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Опитування про житлові умови
Назва й адреса офісу програми

Якщо у вас є власне житло або ви його орендуєте, заповнювати цю форму не потрібно.
Відповіді на наступні запитання можуть допомогти визначити, на які послуги може мати право учень. Закон
McKinney-Vento Act регулює надання послуг і засобів підтримки бездомним дітям та підліткам. (Додаткові відомості
див. на наступній сторінці)

Якщо у вас немає власного житла й ви його не орендуєте, будь ласка, поділитеся інформацією про свої поточні житлові
умови. Позначте всі відповідні варіанти нижче:
☐ Живемо в мотелі
☐ Живемо в притулку
☐ Живемо в чужому будинку або квартирі з іншою
родиною – будь ласка, позначте один варіант:
 ☐ По власному вибору
 ☐ Через втрату житла, економічні труднощі
або інші аналогічні причини

☐ Живемо у житлі з неповними зручностями (немає
води, тепла, електрики і т. д.)
☐ Переїжджаємо з місця на місце/живемо в різних людей
☐ Живемо в машині, парку, кемпінгу або аналогічному
місці
☐ Живемо в тимчасовому житлі
☐ Інше – будь ласка, опишіть:

STAFF: Review the ERSEA Procedure for follow up questions.

Ім'я дитини: ______________________________________
Ім'я
Дата народження: ___________________________
Місяць/день/рік

_____________________________
Друге ім'я
Стать: ____________________

_______________________________________________________
Прізвище

☐Дитина живе без нагляду (без батька (матері) або законного опікуна)
☐Дитина живе з батьком (матір'ю) або законним опікуном

Адреса поточного місця проживання: _________________________________________________________________________________________________
Номер телефону: _______________________________________________ Ім'я контактної особи: ____________________________________________

Я заявляю під погрозою покарання за надання свідомо неправдивих даних відповідно до законодавства штату Вашингтон,
що надана в цьому документі інформація є дійсною та точною.
Ім'я батька (матері)/опікуна: ___________________________________________________________________________________________________________

Підпис батька (матері)/опікуна: ________________________________________________________________________________________________________
Дата: __________________
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СТАТТЯ 725. ВИЗНАЧЕННЯ
Для цілей цього розділу:

(1) Терміни «зареєструватися» і «реєстрація» включають відвідування занять у класі та повну участь у
шкільних заходах.
(2) Термін «безхатні діти й підлітки» —

(A) позначає осіб, у яких немає стаціонарного, постійного та адекватного місця для
проживання в нічний час (відповідно до визначення статті 103(a)(1));

(B) включає:

(i) дітей та підлітків, які проживають разом з іншими особами через втрату житла,
економічні труднощі або аналогічні причини; живуть у мотелях, готелях, трейлерних
парках або кемпінгах через відсутність альтернативних адекватних житлових
приміщень; живуть у притулках для надзвичайних ситуацій або тимчасових притулках;
кинуті в лікарняних установах;
(ii) діти та підлітки, які використовують у якості основного місця для проживання в
нічний час громадське або приватне приміщення, яке не призначене для використання
й звичайно не використовується в якості постійного приміщення для сну людей
(відповідно до визначення статті 103(a)(2)(C));
(iii) діти та підлітки, які живуть у машинах, парках, громадських місцях, занедбаних
будинках, житлі, яке не відповідає стандартам, на автобусних чи залізничних станціях
або в аналогічних умовах; а також

(iv) діти-мігранти (відповідно до визначення терміну, наведеного у статті 1309 Закону
про освіту у початкових і середніх класах (Elementary and Secondary Education Act) 1965
р.), які відповідають критеріям бездомності в рамках цього розділу, тому що
проживають в умовах, описаних у пунктах (i) – (iii) вище.

(3) Термін «бездоглядні підлітки» включає підлітків, які не перебувають на фізичному піклуванні
батька (матері) або опікуна.

Додаткові ресурси

Інформація й ресурси для батьків доступні за наступними адресами:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

STAFF ONLY

Check the services that are needed or desired by the family and provide resources as soon as possible:
☐Child care resources
☐Clothing resources
☐School supplies
☐Medical/dental referral
☐College/vocational/technical resources
☐Housing/shelter referral
☐Immunization/medical records

☐School transportation (if site provides)
☐Hygiene products/toiletries
☐Food resources
☐Vision referral
☐Medicaid/DSHS services – Food stamps/TANF
☐Birth certificate
☐Other:

Staff Signature: ____________________________________________ Date: ________________________
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