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كل الطالب المؤھلین للحصول على  HEATیخدم برنامج 
 McKinney-Ventoقانون الفدرالى الالخدمات بموجب 

Act  إلى سن الواحد وعشرین عاما. جمیع  سن یوم من
المدارس (بما في ذلك المدارس الخاصة) لدیھا ممثل معین 

الذي یمكن أن یساعد في االحتیاجات  HEATلبرنامج 
التعلیمیة واالجتماعیة واألسریة للطالب الذین یعانون من 

التعاون مع المدارس  HEAT یدعم برنامج التشرد. 
باحالة االسر والطالب لمختلف والمكاتب المحلیة وكم یقوم 

یعمل من   HEATالبرامج المجتمعیة والخدماتیة. برنامج 
 Educational Alternative Servicesخالل مكتب  

(EAS),    یوفر التمویل لھذا البرنامج من خالل
Educational Alternative Services (EAS),   و

 McKinney-Ventoمنحة من 

 ھدف البرنامج

ھو الدعم والدعوة للنجاح    HEATھدف فريق 
التعلیمى للطالب الذين يعانون من التشرد من 

 خالل التنسیق واالتصاالت والخدمات بین 

 المدارس والمجتمعات المحلیة واالسر.

الجمیع  فى تعلیم و تثقیفالمساعدة 
 في مرحلة انتقالیة
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McKinney-Vento Act 
الذي أعید McKinney-Vento Actوبموجب قانون 

، تعتبر األسرة في مرحلة 2015دیسمبر  10الترخیص بھ في 
 انتقالیة (أو بال مأوى) إذا كانت و / أو أطفالھا:

 عدم وجود إقامة لیلیة ثابتة ومنتظمة وكافیة:
 مشاركة السكن من اآلخرين بسبب

 المصاعب المالیة.
 يعیش في الموتیالت والفنادق

والمتنزھات والحدائق ، السكن دون 
المستوى المطلوب بسبب عدم وجود 

 بديل مناسب اإلقامة.
الذين يعیشون في حاالت الطوارئ أو 

 المالجئ .
  تركوا فى مستشفیات بدون  احد افراد

 االسرة.
  العیش في مكان عام أو خاص غیر مؤھل

 لعیش ادامى.
  ،الذين يعیشون في السیارات والحدائق

المباني المھجورة،الحافالت أو القطارات، 
 الخ.

  الذين يعیشون في األطفال المھاجرون
 ظروف معیشیة صعبة.

  الشباب المقمیین بمفردھم و يكونون بال
 مأوى ويعیشون فى احد الظروف اعاله.

وال یشمل التعریف أي شخص مسجون أو محتجز أو 
 محتجز لدى الدولة.

 

ج�دة لمدة عام درا�ي واحد. �جب ع�  MVA �ف  العض��ة
لتحد�د األهل�ة  HEAT العائالت أو الطالب االتصال بممثل

ا  .سن���

ي 
ي   HEAT�مكن لموظ�ف

 المساعدة �ف
الخدمات التال�ة: 

 أختیار المدرسة:
  التسجیل في "مدرسة التابعه للسكن " أو المدرسة

 االفضل

 التسجیل الفوري بدون مستندات:  
  يتم تشجیع األسر على تقديم المستندات في أقرب

 وقت ممكن.

 وسائل النقل:
  يمكن للمدرسه طلب من اداره النقل تخصیص اتوبیس

للطالب حتى لو كان الطالب يتنقل اكثر من مرة خالل 
تزويد  HEATالعام الدارسى. كما يمكن لمواظفى 

تذاكر المجانیه للمواصال العامه الطالب بعدد محدد من ال
)(PSTA    كمانه انه يمكن ان يزودة ببعدد الكوبنات

الخاصه بالبنزين الستخدامه عربته الشخصیة. مع العلم 
 charter schoolsبان جمیع المدارس المستقلة 

 المدارس العامة.

 فطار وغذاء مجانى فى داخل المدرسة:ا
  بال مأوى" فإن الطالب وبمجرد أن يقرر الطالب أن يكون"

حتى نھاية   مؤھل تلقائیا للحصول على وجبات مجانیة
 العام الدراسي.

 اللوازم المدرسیة:
 تتوفر حقائب الظھر و / أو اللوازم المدرسیة. 

 المساعدات الخاصة بالجامعات والكلیات:
  إعفاءاتSAT & ACT (اعداد محدودة). 
  من  11,12لطالب الصفین خیارات التعلیم ما بعد الثانوي

خالل توفیر بعض االستمارات المجانیة وبعض االعفاءات 
 من رسوم الجامعة والرسوم الدراسیة.

 اإلحاالت إلى موارد المجتمع المحلي:
  مثل: مالجئ الطوارئ، واإلسكان، وتأجیر / الرھن

وجبات يومیة ، والمالبس، ورعاية األطفال،  \العقاري، 
القانونیة، والعنف المنزلي، والصحة / والمساعدة 

 خدمات طب األسنان / الصحة العقلیة.

نت  مصادر البحث ع�ب االن�ت

 دلیل االباء الخاص بمدارس المقاطعھ:
 http://pcsb.org/Page/3039 

 : PCS HEATموقع 
 https://www.pcsb.org/Page/1577 

2-1-1 Tampa Bay Cares :تامبا باي العطاء

 http://www.211tampabay.org/ 
Florida Coalition for the Homeless:  

 تحالف فلوریدا للمشردین:
  http://www.fchonline.org/ 

National Association for the Education of 
Homeless Children and Youth (NAEHCY): 

 الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال والشباب المشردین : 
  http://www.naehcy.org/

دين:  ي لتعل�م الم�ش
 المركز الوطيف

http://nche.ed.gov 

دين:  ي للم�ش
 التحالف الوطيف

 http://nationalhomeless.org/

ي 
 : مركز القانون الوطيف

 http://www.nlchp.org/ 

 :PCS  دور اتصال المشردين

  يشرف على تنفیذ الخدمات المقدمة للطالب
 .المشردين في المنطقة

  يتلقى 12ا-طالب بال مأوى (حضانهيضمن أن كل (
-McKinney  الخدمات المقدمة بموجب قانون

Vento Act. 
 يحاول حل النزعات التى تحدث اثناء التسجیل. 
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