Trách nhiệm của quý phụ huynh là:

Ngay cả khi quý vị có:
• Nhà ở không cố định
• Một địa chỉ tạm thời
• Không có địa chỉ thường trú

•
•

Bạn được đảm bảo ghi danh vào trường bởi
Đạo luật McKinney-Vento liên bang và luật
tiểu bang California nếu bạn đang sống:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Trong một nơi tạm trú (gia đình, bạo lực gia đình, hoặc nơi trú
ẩn cho thanh niên hoặc chương trình sinh sống chuyển tiếp)
Trong nhà nghỉ, khách sạn hoặc nhà ở theo giá hàng tuần
Trong một ngôi nhà hoặc căn hộ có nhiều gia đình vì kinh tế
khó khăn hoặc mất mát
Trong một tòa nhà bỏ hoang, trong xe hơi, khu cắm trại hoặc
trên đường phố
Trong dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời hoặc với người
lớn không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của quý vị
Trong nhà ở không đạt tiêu chuẩn (không có điện, nước hoặc
không có điều hòa nhiệt)
Với bạn bè hoặc gia đình bởi vì quý vị đang bỏ trốn hoặc đang
tuổi vị thành niên không có người đi kèm.

Đảm bảo con em quý vị đi học đều đặn và hoàn thành
bài tập về nhà và các dự án đúng hạn.
Tham dự các cuộc họp phụ huynh/giáo viên, các đêm
Tựu trường và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến
trường học.
Cập nhật các nội quy, quy định và hoạt động của
trường.
Tham gia vào các hoạt động tư vấn/đưa ra quyết định
của trường.

Nếu bạn đang sống trong điều kiện nào trong
số đó, để ghi danh hoặc đi học, quý vị KHÔNG
cần cung cấp:
•
•
•
•

Bằng chứng cư trú
Hồ sơ tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm da bệnh lao
Hồ sơ trường học
Giấy tờ giám hộ hợp pháp

Bạn có thể:
•
•
•
•

Tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động và chương trình của
trường mà bạn đủ điều kiện.
Tiếp tục theo học tại trường mà bạn đã đăng ký lần cuối hoặc
ngay cả khi bạn đã rời khỏi khu vực hoặc khu học chánh của
trường đó.
Đủ tiêu chuẩn tự động cho các chương trình dinh dưỡng trẻ
em (bữa trưa miễn phí và giảm giá và các chương trình thực
phẩm khác của học khu).
Liên hệ với người liên lạc của khu học chánh để giải quyết bất
kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình ghi danh.

Mọi thắc mắc về đăng ký học hoặc hỗ trợ đăng ký học, vui lòng liên hệ:
Liên lạc viên khu học chánh địa
phương của bạn:
Chaunise Powell, EdD
Giám đốc, Dịch vụ Sinh viên
Khu học chánh Trường Trung học
East Side Union
830 N. Capitol Avenue, San Jose,
California 95133
ĐT: (408) 347-5330 | F: 408.347.5335

Liên lạc viên quận của bạn cho
người vô gia cư:

Điều phối viên bang của bạn
cho người vô gia cư:

Joann Vaars EdD
Điều phối viên Dịch vụ Giáo dục, Văn
phòng Giáo dục Quận Santa Clara
1290 Ridder Park Dr MC 221
San Jose, California 95133
ĐT: (408) 453-6982

Leanne Wheeler
Điều phối viên Bang
Sở Giáo dục Tiểu bang California
1430 N Street, Suite 6208
Sacramento California 95814
ĐT: 1-866-856-8214

Sở Giáo dục Tiểu bang California

