McKinney-Vento -гийн хүүхдүүд гэж хэн бэ?
McKinney-Vento-д шөнө хоноглох оршин суух газаргүй, байнгын биш, шаардлага
хангаагүй нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүд хамрагдах боломжтой. Энэ нь дэн буудал,
түр сууц, хоргодох байр, гудамж, автомашин, хуучирсан барилга болон бусад
шаардлага хангаагүй байранд амьдардаг хүүхдүүд, залуучуудыг McKinney-Vento-д
хамрагдах боломжтой гэж үздэг. Үүнд дараах бүлгүүд багтах ба үүгээр
хязгаарлагдахгүй:
Хоёр дахин их хүүхдүүд
Хамгаалах байранд
байгаа хүүхдүүд
Дэн буудлаар амьдардаг
хүүхдүүд

байнгын оршин суух газаргүйн улмаас өөр гэр
бүлд амьдардаг
түр хугацаагаар оршин амьдрах нөхцөлтэй
өөр зохистой амьдрах нөхцөл байхгүйн улмаас

Нүүдлийн хэв маягаар
амьдардаг хүүхдүүд

хэрэв оршин суугаа газар нь хүн амьдрах нөхцөлгүй бол

Оргон зугтагсад*

эцэг эх нь орон гэрээр хангаж байгаа ч гэрээсээ гарч,
орогнох байр эсвэл шаардлага хангаагүй байранд
амьдардаг хүүхдүүд

Цоожтой хаалга*

эцэг эх, асран хамгаалагч нар нь гэртээ амьдруулахыг
зөвшөөрөхгүй байгаа хүүхдүүд

• • Энэ хоёр ангилалд эцэг эх, шүүхийн шийдвэрийн дагуу асран
хамгаалагчийн асрамжид байдаггүй, байнгын, хангалттай
нөхцөлд оршин суух гэр оронгүй, хараа хяналтгүй
залуучууд (UHY) багтдаг.

McKinney-Vento-ийн хүүхдүүд ямар
эрхтэй вэ?

McKinney-Vento-ийн Гэр оронгүй хүмүүст туслах тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж
буй Орон гэргүй хүүхэд, залуучуудад боловсрол олгох хөтөлбөрт хамрагдаж буй
хүүхдүүд дараахь эрхтэй:
Сургууль сонгох

McKinney-Vento-ийн хөтөлбөрт хамрагдаж буй хүүхдүүд
өөрсдийн сургуульдаа сурч болно (тэдниий хамгийн
сүүлд сурч байсан эсвэл өмнө нь сурч байсан) эсвэл түр

хугацаагаар амьдарч байгаа газрынхаа харьяа
сургуульд сурч болно. Тэдний асран хамгаалагч энэ
сонголтыг хийнэ.
Яаралтай
байдлаар хүлээн
авах
Тээврийн үйлчилгээ

эрүүл мэндийн болон бусад бүртгэл болох
төрсний гэрчилгээ, түүний хуулбарыг гаргаж
авах боломжгүй нөхцөлтэй байсан ч

хүсвэл тээврийн хэрэгслээр хангах

Сургуулийн өмнөх насны
боловсрол

тодорхой шаардлага хангасан бага насны
хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсролын
хөтөлбөрийг нэн тэргүүнд анхаарч үзэх

Үдийн хоол болон үнэ
төлбөрөөс чөлөөлөх

үнэгүй үдийн хоолонд хамрагдах боломжтой

Алсын зайнаас суралцах
боломж
Нэмэлт сургалт

үүнд хоол, төхөөрөмж, WIFI -аар хангах зэрэг орно
Хэрэв шаардлагатай бол

Хэрэв та McKinney-Vento үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой гэж үзэж байгаа
бол Дүүргийнхээ McKinney-Vento -ийн асуудлыг хариуцсан Mary Geraghty-той
847-998-5071 утсаар холбоо барина уу.
Нэмэлт мэдээллийг
https://www.isbe.net/Documents/Subgrant-Liaison-Contact-List.pdf хаягаар орж
орон нутгийнхаа McKinney-Vento холбоо барих хаягаас авах боломжтой.

