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PPuubblliicc  NNoottiiccee::    EEdduuccaattiioonn  RRiigghhttss  ooff  HHoommeelleessss  SSttuuddeennttss  

UUnnddeerr  tthhee  MMccKKiinnnneeyy--VVeennttoo  AAcctt  

  
TThhee  BBeeeebbee  PPuubblliicc  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  iiss  aaccttiivveellyy  sseeeekkiinngg  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh  wwhhoo  aarree  

hhoommeelleessss  ttoo  eennssuurree  tthheeyy  aarree  eennrroolllleedd  iinn  sscchhooooll  aanndd  pprroovviiddeedd  aallll  sseerrvviicceess  dduuee  ttoo  tthheemm..    

IIff  yyoouu  aarree  hhoommeelleessss  oorr  kknnooww  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  oouurr  HHoommeelleessss  LLiiaaiissoonn::  

  

              LLooccaall  LLiiaaiissoonn::    TThheerreessaa  GGiilllliiaamm  ––  CCuurrrriiccuulluumm  &&  IInnssttrruuccttiioonnOOffffiiccee  ––  888822--55446633  

  

WWhhoo  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ““hhoommeelleessss??””  

  

CChhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh  wwhhoo  llaacckk  aa  ffiixxeedd,,  rreegguullaarr  aanndd  aaddeeqquuaattee  nniigghhttttiimmee  rreessiiddeennccee,,  

iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhoo  sshhaarree  hhoouussiinngg  dduuee  ttoo  lloossss  ooff  hhoouussiinngg  oorr  eeccoonnoommiicc  hhaarrddsshhiipp  oorr  

ssiimmiillaarr  rreeaassoonnss..    IItt  iinncclluuddeess  cchhiillddrreenn  lliivviinngg  iinn  hhoommeelleessss  sshheelltteerrss,,  mmootteellss,,  

ccaammppggrroouunnddss,,  ccaarrss,,  ppaarrkkss,,  aabbaannddoonneedd  bbuuiillddiinnggss,,  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  sseettttiinnggss,,  oorr  yyoouutthh  

aawwaaiittiinngg  ffoosstteerr  ccaarree  ppllaacceemmeenntt  oorr  mmiiggrraattoorryy  yyoouutthh  ffiittttiinngg  iinnttoo  oonnee  ooff  tthheessee  

ccaatteeggoorriieess..  

  

EEdduuccaattiioonnaall  rriigghhttss  ooff  hhoommeelleessss  cchhiillddrreenn::  

  

EEqquuiittaabbllee  aanndd  ccoommppaarraabbllee  aacccceessss  ttoo  aa  ffrreeee  aanndd  ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg::  

  IImmmmeeddiiaattee  eennrroollllmmeenntt  iinn  sscchhooooll,,  iinncclluuddiinngg  ppuubblliicc  pprreesscchhooooll,,  ((HHeeaaddssttaarrtt,,    

EEvveenn  SSttaarrtt……))  aanndd,,  iiff  rreeqquueesstteedd,,  aatt  tthheeiirr  ““sscchhooooll  ooff  oorriiggiinn;;””  

  PPrroommpptt  pprroovviissiioonn  ooff  ffrreeee  mmeeaall  pprrooggrraamm  sseerrvviicceess;;  

  PPrroommpptt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  llooccaall  hhoommeelleessss  lliiaaiissoonn;;  

  DDiissppuuttee  rreessoolluuttiioonn;;  

  EExxppeeddiitteedd  eevvaalluuaattiioonnss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrooggrraamm  ppllaacceemmeenntt;;  

  AApppprroopprriiaattee  eedduuccaattiioonnaall  sseerrvviicceess  bbaasseedd  oonn  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaall  

nneeeeddss,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  pprroovviiddeedd  ttoo  nnoonn--hhoommeelleessss  

ccoouunntteerrppaarrttss,,  iinncclluuddiinngg  llooccaall  aanndd  ssttaatteewwiiddee  aasssseessssmmeennttss,,  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  

sseerrvviicceess,,  vvooccaattiioonnaall  eedduuccaattiioonn,,  ootthheerr  ssppeecciiaall  pprrooggrraammss  ((GGAATTEE,,  

ccoouunnsseelliinngg,,  EELLLL,,  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  sscchhooooll  pprrooggrraammss,,  mmeennttoorriinngg,,  ssuummmmeerr  

sscchhooooll……..));;  

  RReeffeerrrraallss  ttoo  mmeeddiiccaall,,  ddeennttaall,,  mmeennttaall,,  aanndd  ootthheerr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess;;  

  AAuuttoommaattiicc  eennrroollllmmeenntt  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraamm  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess;;  

  PPaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  iinnvvoollvveemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn  aabboouutt  rreessoouurrcceess  aanndd  

rriigghhttss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  hhoommeelleessss  cchhiillddrreenn;;  

  PPrroovviissiioonn  ooff  sscchhooooll  ssuupppplliieess  ttoo  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  iinn  tteemmppoorraarryy  hhoouussiinngg;;  

  TTrraannssppoorrttaattiioonn  sseerrvviicceess  ttoo  aanndd  ffrroomm  sscchhooooll..  



  

SScchhooooll  ooff  oorriiggiinn::  

  

TThhee  sscchhooooll  tthhee  ssttuuddeenntt  aatttteennddeedd  wwhhiillee  ppeerrmmaanneennttllyy  hhoouusseedd  oorr  tthhee  sscchhooooll  iinn  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  wwaass  llaasstt  eennrroolllleedd  iiss  tthhee  ““sscchhooooll  ooff  oorriiggiinn..””    TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  

ffeeaassiibbllee,,  kkeeeepp  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh  aatt  tthheeiirr  sscchhooooll  ooff  oorriiggiinn  uunnlleessss  ddooiinngg  ssoo  iiss  ccoonnttrraarryy  

ttoo  tthhee  cchhooiiccee  ooff  tthhee  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann,,  oorr  uunnaaccccoommppaanniieedd  yyoouutthh..    TThhee  ddiissttrriicctt  mmuusstt  

ccoonnssiiddeerr  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  cchhiilldd..  

  

RRiigghhtt  ttoo  aappppeeaall::  

  

IIff  tthhee  ppllaacceemmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaaddee  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  ttoo  ppllaaccee  tthhee  cchhiilldd  iinn  aa  sscchhooooll  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  sscchhooooll  ooff  oorriiggiinn  oorr  aa  sscchhooooll  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann,,  oorr  

uunnaaccccoommppaanniieedd  yyoouutthh,,  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaayy  bbee  aappppeeaalleedd..    TThhee  llooccaall  lliiaaiissoonn  wwiillll  aassssiisstt  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  aappppeeaall  pprroocceessss..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  eennrroolllleedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ((eevveenn  wwiitthhoouutt  

iimmmmuunniizzaattiioonn  rreeccoorrddss,,  bbiirrtthh  cceerrttiiffiiccaattee,,  pprrooooff  ooff  rreessiiddeennccyy,,  oorr  ootthheerr  ““uussuuaallllyy””  

rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttaattiioonn))  iinn  tthhee  ppaarreenntt--rreeqquueesstteedd  sscchhooooll  wwhhiillee  tthhee  aappppeeaall  iiss  ppeennddiinngg..  

  

  

  


