Контакти
Ресурси
Кокон Хаус
www.cocoonhouse.org
Послуги по боротьбі з домашнім
насильством dvs-snoco.org
Євангельська місія Еверетта
www.egmission.org
Житлове управління м. Еверетт
www.evhs.org
Друзі молоді
www.friendsofyouth.org
Житлова надія
www.housinghope.org
Міжконфесійна
асоціація Північно-Західного
Вашингтону
www.interfaithwa.org
Національний центр освіти
для бездомних
nche.ed.gov

WA 211
win211.org
Шкільний округ Мукілтео
mukilteoschools.org

Шкільний округ Мукілтео
Бет С. Вандервін
Директор з обслуговування студентів
та легкої атлетики 9401 Sharon Drive
Everett, WA 98204
425-356-1260
vanderveenbc@mukilteo.wednet.edu

Офіс суперінтенданта
громадської освіти
(OSPI)
Мелінда Дайер
Керівник програми для бездомних
дітей та молоді
Old Capitol Building; PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6050
Шкільний округ Мукілтео не допускає дискримінації в
будь-яких програмах або заходах за ознакою статі,
раси, віросповідання, релігії, кольору шкіри,
національного походження, віку, ветеранського або
військового статусу, сексуальної орієнтації, гендерної
вираження або ідентичності, інвалідності або
використання навченої собаки-поводиря або службової
тварини та забезпечує рівний доступ для бойскаутів
та інших визначених молодіжних груп. Наступні
співробітники були призначені для розгляду питань та
скарг про передбачування дискримінації: координатор з
цивільних прав та координатор по розділу IX Брюс
Хоберт (425-356-1244),
dizonds@mukilteo.wednet.edu координатор секції 504
Ліза Пiтч (425-356-1277),
pitschla@mukilteo.wednet.edu та координатор ADA/
Access Карен Мусекер (425-356-1330),
moosekerkw@mukilteo.wednet.edu. Адреса: 9401 Sharon
Drive in Everett, WA. Запити щодо ADA/Access в Центрі
навичок Sno-Isle TECH слід направляти Уесу Аллену,
директору (425-348-2220)
allenwr@mukilteo.wednet.edu. Адреса: 9001 Airport Road
in Everett, WA 98204

Підтримка дітей
та молоді, позбавлених даху
над головою
Акт Маккинні-Венто розроблений для
вирішення проблем, з якими бездомні
діти та молодь стикаються під час вступу
до школи, відвідування та успішному
навчання. Відповідно до Акту МаккинніВенто школи повинні гарантувати, що
кожна бездомна дитина та підліток має
рівний доступ до такого ж безкоштовного
належного державного утворення,
включаючи державну дошкільну освіту, як
інші діти та молодь. Бездомні діти та
підлітки повинні мати доступ до освітніх та
супутніх послуг, які їм необхідні, щоб вони
могли відповідати тим же високим
державним академічним стандартам, які
повинні дотримуватися всіма учнями.
Школи будуть працювати над усуненням
перешкод на шляху виявлення,
зарахування в школу, відвідування або
успіху в школі бездомних дітей та молоді.

Визначення бездомності
Акт Мак-Кінні-Венто визначає
бездомних дітей як «осіб, які не
мають постійного місця
проживання в нічний час». У законі
наводяться приклади дітей, які
підпадають під це визначення:
• Діти та молодь, які проживають
спільно з іншими через втрату житла,
економічних труднощів чи з
аналогічної причини
• Діти та молодь, які живуть в
мотелях, готелях, трейлерних парках
або на території кемпінгу через
відсутність альтернативного житла
• Діти та молодь, які живуть в
притулках для надання невідкладної
допомоги або тимчасового притулку.
• Діти та молодь, кинуті в лікарнях
• Діти та молодь, чиє основне нічний
місце проживання зазвичай не
використовується в якості звичайного
спального місця (наприклад, лавки в
парку та інше)
• Діти та молодь, які живуть в
машинах, парках, громадських місцях,
покинутих будівлях, неякісному
житлу, на автобусних або залізничних
вокзалах.
• Мігруючі діти та молодь, які живуть
в будь-який з перерахованих вище
ситуаціях.

Права та підтримка Мак-Кінні-Венто
Діти, що мають право на участь у програмі Мак-Кінні-Венто, мають право:
• Отримати безкоштовну відповідну державну освiту.
• Бути записаними в школу негайно, навіть якщо у вас немає документів, які звичайно
потрібні для зарахування, або якщо ви пропустили строки подачі заяви або зарахування в
будь-який період бездомності.
• Бути зарахованими до місцевої школи; або продовжувати відвідувати школу за місцем
проживання (школу, яку відвідували, коли постійно проживали ро адресою, або школу, в яку
були зараховані в останній раз).
• Отримати транспорт в школу за місцем проживання та назад, якщо буде потрібно.
• Отримувати освітні послуги, зіставні з тими, які надаються іншим учням, відповідно до
потреб ваших дітей.
• Право на безкоштовний сніданок та обід в школі.
• Усунути перешкоди для отримання відповідної оцінки за повне або часткове виконання
курсових робіт, задовільно виконаних під час відвідування попередньої школи.
• Усунути перешкоди для доступу до академічних та позакласних заходів, включаючи
магнітні школи, літню школу, професійну та технічну освіту, підвищення кваліфікації, онлайннавчання
• Допомога в оплаті зборів та/або штрафів, понесених в період бездомності.
• Допомога радників з метою консультування учнів, щоб вони могли отримати доступ до
варіантів післяшкільного освіти, включно з вибором коледжу, заявки, фінансову допомогу, а
також інформування несупроводжуваної молоді про їх статус незалежних студентів для
FAFSA та отримання підтвердження цього статусу.
• Отримувати автоматично право на отримання послуг Title 1A.
Якщо ви є батьком/опікуном бездомного учня або підлітка без супроводу
• Повідомте керівника школи, що ваша дитина бездомна.
• Якщо ви переводите свою дитину з іншої школи, негайно зарахувати його в нову
школу.
• При необхідності запрошуйте транспорт зі школи.
• Переконайтеся, що ваша дитина відвідує школу кожен день.
• Повідомте вчителя вашої дитини про будь-яку інформацію, яка, на вашу думку, може
їм знадобитися, щоб допомогти вашій дитині в школі.
• При необхідності зверніться до представника вашого округу за допомогою у
забезпеченні додаткових послуг та інформації.
• Запитайте свого представника про надання необхідних послуг та інформації.

