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استبيان السكن
)أكِمل هذا النموذج إذا لم تكن مقيًما في سكن دائم(

إذا كانت األسرة المعيشية تضم وليّي أمر/شخصين قائَمين على الرعاية، يُرجى ذكر االسمين.
ولي األمر/القائم على الرعاية 1:      

االسم األوسط االسم األول  اسم العائلة   

تاريخ الميالد:                                

ولي األمر/القائم على الرعاية 2:      
االسم األوسط االسم األول  اسم العائلة   

تاريخ الميالد:                                

العنوان:   الهاتف:   

أين تعيش أنت وطفلك )أطفالك(؟ )حدد مربعًا واحًدا(

مع أسرة أخرى أو مع شخص آخر بسبب فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية أو سبب مشابه )يُسمى ذلك أحيانًا "السكن المشترك"( 	�

في مأوى 	�

في فندق أو نزل 	�

في سيارة أو موقف سيارات أو حافلة أو محطة قطار أو موقع تخييم 	�

وضع معيشي مؤقت آخر )يُرجى التوضيح(:  	�

أقسم و/أو أؤكد على أن جميع المعلومات التي قدمتُها حول حالة السكن الخاصة بي صحيحة ودقيقة.

     
التاريخ توقيع ولي األمر/القائم على الرعاية   

     
التاريخ توقيع ولي األمر/القائم على الرعاية   

يُرجى أن تطلب من أحد األفراد التاليين إكمال المعلومات أدناه للتحقق من عنوانك وحالتك السكنية.

مقدم الخدمة أو السكن 	�

مقدم خدمة المأوى )يجب على األسر المقيمة في مأوى أن تقدم الوثائق التي تثبت ذلك(	�

منسق االتصال التابع إلدارة التعليم )DoE( في مدينة نيويورك للطالب المقيمين في السكن المؤقت )إذا كانت األسرة لديها طفل أكبر سنًا يلتحق بمدرسة حكومية(	�

ليس لدي مقدم خدمة أو سكن أو ال أقيم في مأوى أو ليس لدي طفل أكبر سنًا يلتحق بمدرسة حكومية.	�

             * إذا لم يكن لديك إثبات على العنوان أو الحالة السكنية، فإن توقيعك أعاله يؤكد أن جميع المعلومات التي قدمتها حول حالتك السكنية صحيحة ودقيقة.*

أؤكد أنا )الشخص المحدد أعاله( أن المعلومات المتعلقة بالحالة السكنية لمقدم الطلب صحيحة ودقيقة.
االسم:   
الُمسمى الوظيفي:   
الوكالة /المنظمة:   

التوقيع:   
التاريخ:   
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تعليمات إلكمال استبيان السكن

ترتيبات السكن
يوجد أدناه شرح لترتيبات السكن المدرجة في استبيان السكن:

يُقصد باإلقامة في سكن دائم أن الترتيبات المعيشية لألسرة "ثابتة ومستقرة وكافية."  •  

مع أسرة أخرى أو مع شخص آخر )يُطلق عليها أحيانًا "السكن المشترك"(: ضع عالمة في هذا المربع إذا كان الطفل يتشارك السكن مع آخرين بسبب فقدان   •  
السكن أو المصاعب االقتصادية أو سبب مشابه.

في مأوى: ضع عالمة في هذا المربع إذا كان الطفل يعيش في مأوى للطوارئ أو مأوى انتقالي. وهذا يتضمن أماكن إيواء األسر وأماكن إيواء ضحايا العنف   •  
المنزلي وبرامج ترتيبات المعيشة االنتقالية.

في فندق/نزل: ضع عالمة في هذا المربع إذا كان الطفل يعيش في فندق أو نزل ألن الطفل ليس لديه مكان آخر مناسب للعيش فيه.  •  

في سيارة أو موقف سيارات أو حافلة أو محطة قطار أو موقع تخييم: ضع عالمة في هذا المربع إذا كان الطفل يعيش في سيارة أو موقف سيارات أو حافلة   •  
أو محطة قطار أو موقع تخييم.

وضع معيشي مؤقت آخر: ضع عالمة في هذا المربع إذا كان الطفل يعيش في وضع معيشي مؤقت آخر وليس لديه مسكن "ثابت وكاٍف ومستقر" للمبيت   •   
فيه لياًل.

تحديد ما إذا كان الطفل يعيش في سكن مؤقت

للمزيد من المعلومات حول تحديد ما إذا كان الطفل يعيش في سكن مؤقت، راجع نموذج تحديد األهلية للحقوق والخدمات بموجب قانون ماكيني فينتو 
 )Determining Eligibility for Rights and Services Under the McKinney-Vento Act( التابع للمركز الوطني لتعليم المشردين

.http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf :المتاح على )National Center for Homeless Education(

يُمكنك أيًضا االتصال بمركز المساعدة الفنية والتعليمية للطالب المشردين في والية نيويورك )NYS-TEACHS( على الرقم 2014-388-800 )أو على الموقع 
اإللكتروني www.nysteachs.org( لطرح األسئلة حول ما إذا كان الطفل ينبغي اعتباره مقيًما في سكن مؤقت )مشرًدا( أم ال.

السرية

حافظ على سرية معلومات سكن الطفل قدر استطاعتك.
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