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Kwestionariusz mieszkaniowy
(Proszę wypełnić niniejszy formularz, jeśli wnioskodawca nie przebywa w stałym miejscu zamieszkania)

W przypadku dwóch rodziców/opiekunów w gospodarstwie domowym proszę podać nazwiska obojga.
Rodzic/opiekun 1:       
 Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię

Data urodzenia:                                

Rodzic/opiekun 2:       
 Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię

Data urodzenia:                                

Adres:    Telefon:   

Gdzie obecnie mieszka Pan(i) z dziećmi? (Zaznaczyć jedno pole)

	� Z inną rodziną lub inną osobą z powodu utraty miejsca zamieszkania, trudności ekonomicznych lub innego powodu 
(zwanego również „ścieśnieniem”) 

	�W schronisku 

	�W hotelu lub motelu 

	�W samochodzie, parku, na dworcu autobusowym/kolejowym lub na polu namiotowym 

	� Inne tymczasowe miejsce zamieszkania (proszę opisać):  

Przysięgam i/lub potwierdzam, że wszystkie informacje podane w odniesieniu do mojego statusu zakwaterowania są 
zgodne z prawdą i dokładne.

     
 Podpis rodzica/opiekuna Data

     
 Podpis rodzica/opiekuna Data

Prosimy, aby jedna z poniższych osób wypełniła poniższe informacje w celu weryfikacji Państwa adresu i statusu 
mieszkaniowego.

	�Dostawca zakwaterowania lub usług 

	�Dostawca schroniska (rodziny mieszkające w schronisku muszą przedstawić dokumentację)

	�Uczniowie Wydziału Edukacji Nowego Jorku (Department of Education, DoE) dla studentów mieszkających  
w tymczasowych mieszkaniach (jeżeli rodzina ma starsze dziecko uczęszczające do szkoły publicznej)

	�Nie mam dostawcy zakwaterowania ani usług, nie mieszkam w schronisku, ani nie mam starszego dziecka 
uczęszczającego do szkoły publicznej.

       * Jeżeli nie ma Pan(i) potwierdzenia adresu lub statusu mieszkaniowego, Pana/Pani powyższy podpis stanowi potwierdzenie,  
że wszystkie podane przez Pana/Panią informacje na temat Pana/Pani statusu mieszkaniowego są zgodne z prawdą i dokładne.*

Ja (osoba zaznaczona powyżej) potwierdzam, że informacje dotyczące statusu mieszkaniowego wnioskodawcy są zgodne 
z prawdą i dokładne.
Imię i nazwisko:   
Tytuł:   
Instytucja/organizacja:   
Podpis:   
Data:   
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Instrukcje dotyczące wypełniania kwestionariusza na temat zakwaterowania

Rodzaje zakwaterowania
Poniżej znajduje się wyjaśnienie rodzajów zakwaterowania podanych w kwestionariuszu na temat zakwaterowania:

• Mieszkanie stałe oznacza, że miejsce zamieszkania rodziny jest „stałe, regularne i adekwatne”.

• Z inną rodziną lub inną osobą (czasami określane „ścieśnieniem”): Proszę zaznaczyć to pole, jeżeli dziecko dzieli 
mieszkanie z innymi osobami z powodu utraty mieszkania, trudności ekonomicznych lub podobnych przyczyn.

• W schronisku: Proszę zaznaczyć to pole, jeśli dziecko przebywa w schronisku awaryjnym lub przejściowym. 
Obejmuje to schroniska dla rodzin, ofiar przemocy domowej i programy mieszkań przejściowych.

• W hotelu lub motelu: Proszę zaznaczyć to pole, jeśli dziecko mieszka w hotelu lub motelu, ponieważ nie ma innego 
odpowiedniego miejsca zamieszkania.

• W samochodzie, parku, na dworcu autobusowym/kolejowym lub na polu namiotowym: Proszę zaznaczyć to pole, jeśli 
dziecko mieszka w parku, na dworcu autobusowym/kolejowym lub na polu namiotowym.

• Inne tymczasowe miejsce zamieszkania: Proszę zaznaczyć to pole, jeśli dziecko mieszka w innym tymczasowym 
miejscu zamieszkania i nie ma „stałego, odpowiedniego i regularnego” miejsca na noc.

Ustalenie, czy dziecko mieszka w mieszkaniu tymczasowym

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustalenia, czy dziecko mieszka w mieszkaniu tymczasowym, 
należy zapoznać się z broszurą Krajowego Centrum Edukacji dla Osób Bezdomnych (National Center for Homeless 
Education) pt. „Ustalanie uprawnienia do praw i usług zgodnie z ustawą McKinney-Vento” (Determining Eligibility for 
Rights and Services Under the McKinney-Vento Act) dostępną na stronie:  
http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf. 

Można również zadzwonić do Centrum Pomocy Technicznej i Edukacyjnej dla Bezdomnych Studentów Stanu Nowy 
Jork (New York State Technical and Education Assistance Center for Homeless Students, NYS-TEACHS) pod 
numerem 800-388-2014 (www.nysteachs.org) w przypadku pytań dotyczących uznania dziecka za mieszkające  
w mieszkaniu tymczasowym (bezdomne).

Poufność

Proszę zachować poufność informacji o miejscu zamieszkania dziecka w jak największym możliwym zakresie.
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