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Arabic 
Student Residency  

Questionnaire 

 استبيان إقامة الطالب
 

  __________________________ :تاريخ الميالد  _______________________________________________________________  :اسم الطالب
 (العام/اليوم/الشهر) 

 :الشخص الذي ُيكمل النموذج
 ولي أمر أو وصي   وهم الشباب الذين ال يعيشون مع ولي أمر أو وصي(الشباب غير المصحوبين بذويهم( 
 الشاب  غير ذلك: ______________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________ :االسم

  _____________________________________ :الهاتف_____________________________________________________  :البريد اإللكتروني
 

 إن المعلومات التي تقدمها سرية ومحمية بموجب قانون ُيسمى القانون الفيدرالي للخصوصية والحقوق. على هذه األسئلة المتعلقة بإقامة الطالبيرجى اإلجابة 
م أيًضا هذه ونستخد. نحن نستخدم هذه المعلومات لتحديد أي مدرسة ينبغي إلحاق الطالب بها). Federal Education Rights and Privacy Act(التعليمية  

 لمساعدة المشردين McKinney-Ventoالمعلومات للتأآد من تلبية حقوق الطفل أو الشاب أو الشاب غير المصحوب بذويه بموجب قانون ُيسمى قانون 
(McKinney-Vento Homeless Assistance Act) 

 
 ال    نعم    هل عنوان الطالب هو ترتيب معيشي مؤقت؟ .1
 ال    نعم    هو نتيجة فقدان السكن أو ضائقة مالية؟ هل الترتيب المعيشي للطالب .2
 

 :، يرجى إآمال ما يلي"نعم"إذا أجبت على أي من الوارد أعاله بـ
 )يرجى وضع عالمة أمام أحد الخيارات(أين يعيش الطالب المذآور أعاله حالًيا؟ 

 في نزل أو فندق نظًرا لفقدان السكن أو لضائقة مالية 
  منشأة سكن انتقالية أو تم ترآه في إحدى المستشفياتفي أحد مآوى الطوارئ أو 
 يشارك أسرة أخرى في منزل أو شقة 
  ال يشير ذلك إلى متنزهات المنازل المتنقلة، بل يشير إلى نوع من أراضي التخييم الخاصة بعربات التخييم التي يتم (في سيارة أو منتزه أو منتزه للمنازل المتنقلة

مسكن ال يستوفي المعايير (، أو أرض للتخييم أو شارع أو ساحة عامة أو مسكن دون المستوى )األخرى من عربات التخييم المتنقل إلحاقها بسيارة أو األنواع
 أو مبنى مهجور) العصرية للمعيشة

 في محطة حافالت أو قطارات 
 يتنقل من مكان إلى آخر 
  مكان عام أو خاص غير مخصص لنوم األشخاص فيه بشكل منتظمفي 
 غير ذلك: _____________________________________________________________________________________________  

 
 :آخر مدرسة التحق بها الطالب

  _______________________________ :المنطقة التعليمية__________________________________________________________  :المدرسة
  _____________________________________ :الوالية___________________________________________________________  :المدينة

 
 :اسم ولي األمر أو الوصي أو متخذ القرار التعليمي

 
  _____________________________________ :التوقيع_____________________________________________________________  االسم
  _____________________________________ :التوقيع_____________________________________________________________  االسم

  _____________________________________________________________________________________________________ :العنوان
  _____________________________________ :التوقيع___________________________________________________________  :المدينة

  _______________________________ :رقم هاتف العمل_____________________________________________________  :رقم هاتف المنزل
  ______________________________ :يد اإللكترونيالبر___________________________________________________  :رقم الهاتف المحمول

 أو
 ):إذا آان الطالب غير المصحوب بذويه مشرًدا(الطالب 
  _____________________________________ :التوقيع_____________________________________________________________  االسم

  _____________________________________________________________________________________________________ :العنوان
  _____________________________________ :الهاتف_____________________________________________________  :البريد اإللكتروني

 
) حية، السجالت المدرسية، إلخالوثائق الص(إذا آان الطفل أو الشاب أو الشاب غير المصحوب بذويه ال يقيم في سكن دائم، فال يتعين تقديم إثبات باإلقامة وغيرها من الوثائق 

ع يجب إلحاق الطفل أو الشاب أو الشاب غير المصحوب بذويه بشكل فوري بمدرسته األصلية، وهي المدرسة التي ينتظم بها األطفال اآلخرون وتق. الالزمة عادة عند االلتحاق
 .طالب بناًء على ما هو أفضل بالنسبة للطالبفي المنطقة التي يعيش بها الطالب حالًيا، أو مدرسة أخرى يمكن أن ينتظم بها ال
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