التاريخ:
الموضوع :طلب لمساعدة "طفل مشرد" وفقًا لقانون ماكيني-فينتو

العنوان الذي يقيم فيه الطفل حاليًا:
العنوان الذي كان يقيم فيه الطفل قبل أن يصبح "مشردًا":
المدرسة المرغوبة:
مدير مدرسة الطفل:
اسم الطفل ،تاريخ الميالد ،الصف:

األستاذ الفاضل _____________________________ (مدير المدرسة):
___________________________ (اسم الطفل) هو طفل "مشرد بال مأوى" بموجب قانون ماكيني-فينتو
خيارا واحدًا):
وتتوفر له الحماية بموجب شروطه( .حدد
ً
يمكن للطفل االلتحاق بهذه المدرسة ألنها هي المكان الذي كان ملتح ًقا به من قبل ("المدرسة األصلية").
يمكن للطفل االلتحاق بهذه المدرسة ألنها قريبة من المكان الذي يقيم فيه اآلن.
ال أحتاج إلى تقديم طلب للتسجيل المفتوح ،أو تقديم أوراق التسجيل الكاملة ،مثل مستند إثبات اإلقامة .أنا أيضًا أطلب
المساعدة فيما يلي( :يمكنك تحديد عدة خيارات)
خطة 504
الزي الموحد للفريق الرياضي
اإلعفاء من رسوم النادي أو الفريق الرياضي
نُسخ من سجالت المدرسة السابقة والتطعيمات
المساعدة في موعد طبي أو عيادة األسنان
المالبس واألحذية للتربية الرياضية/صالة األلعاب الرياضية
اإلعفاء من رسوم االختبارات األساسية لاللتحاق بالجامعات
األمريكية () SATأو اختبار القبول بالجامعات األمريكية
()ACT
أخرى:

برنامج التعليم الفردي
اإلفطار والغداء المدرسي
الزي المدرسي
االنتقاالت
المستلزمات المدرسية
اإلعفاء من الرسوم الدراسية
مساعدة في التقدم إلى الجامعة
مساعدة الطفل في تعلم اللغة اإلنجليزية

شكرا لك
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحفظاتُ ،يرجى االتصال بي .يمكنك التواصل معي من خالل ______________.
ً
على تعاونك.
مع خالص التقدير،
اسم الوالد:
تم تسليم خطاب طلب المساعدة بموجب قانون ماكيني-فينتو من جانبي ،الوالد/الوصي ،إلى
_____________________________ في _________________.
اسم الشخص المستلم في المدرسة

التاريخ

تعليمات بشأن خطاب طلب
المساعدة لطفل "مشرد"
 .1اكتب التاريخ الذي تم فيه كتابة الخطاب وتوقيعه
 .2اكتب عنوان المكان الذي يقيم فيه الطفل اآلن والعنوان الذي كان يعيش فيه الطفل من قِبل
 .3ضع اسم المدرسة التي تريد أن يلتحق بها الطفل واسم مدير المدرسة
 .4اكتب اسم الطفل وتاريخ الميالد والصف
 .5اكتب اسم مدير المدرسة
 .6اختر واحدًا من المربعين أدناه ،ث َّم ضع عالمة صح أو عالمة x
 .7ضع عالمة صح أو عالمة  xبجانب أي عدد تريده من المربعات.
 .8ضع رقم هاتفك أو عنوان بريدك اإللكتروني أو كليهما.
 .9وقع ،ثم اكتب اسمك
 .10قم بتسليم الخطاب باليد أو عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد أو الفاكس .عندما تقوم بتسليم الخطاب،
اكتب اسم الشخص الذي تسلمه وتاريخ االستالم.
 .11مهم جدًا :احتفظ بنسخة من الخطاب
أ .يمكنك التقاط صورة للخطاب على هاتفك وإرسالها لنفسك عبر البريد اإللكتروني.
إرسال الصورة بالبريد اإللكتروني سيساعدك في حالة فقدان هاتفك أو تلفه أو مسح البيانات الموجودة به.
ب .يمكنك االحتفاظ بنسخة ورقية من الخطاب في ملفاتك.

الشركتان  Advocates for Basic Legal Equality, Inc.و Legal Aid of Western Ohio, Inc.هما من شركات المحاماة غير الهادفة للربح وتقدمان خدماتهما
لمساعدة األفراد والعائالت من ذوي الدخل المنخفض في غرب أوهايو ،فيما يتعلق باحتياجاتهم القانونية المدنية .هذه المعلومات ليست مشورة قانونية؛ حيث إنها
معلومات عامة .ال تعد هذه المعلومات بدي ً
ال عن التحدث مع محام حول وضعك .ربما ال تزال تحتاج إلى مساعدة من محام* .آخر تحديث في  19نوفمبر 2019
تم تمويل هذا المشروع بمنحة من مؤسسة  Dayton Legal Heritage Foundationالتابعة لمؤسسة .Dayton Foundation

