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Chương trình HEAT phục vụ học sinh từ sơ 
sinh đến 21 tuổi đủ điều kiện nhận các dịch vụ 
theo Đạo luật McKinney-Vento (MVA) của liên 
bang. Tất cả các trường học (bao gồm cả các 
trường bán công) đều có đại diện của Văn 
phòng HEAT được chỉ định và Người liên hệ 
MVA tại trường có thể hỗ trợ các nhu cầu về 
giáo dục, xã hội và gia đình của học sinh gặp 
tình trạng vô gia cư. 

Hỗ trợ của HEAT bao gồm cộng tác với các 
trường học và văn phòng học khu và giới thiệu 
các gia đình và học sinh đến các chương trình 
và dịch vụ cộng đồng khác nhau. Chương trình 
HEAT, được nhân viên thông qua văn phòng 
Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên và Cộng đồng, được 
tài trợ bởi các dịch vụ Title I và một khoản tài 
trợ của McKinney-Vento.   

Nhiệm vụ 

““Nhiệm vụ của Chương trình HEAT là hỗ trợ 
và vận động cho sự thành công trong giáo 
dục của những học sinh gặp tình trạng vô gia 
cư bằng cách thực hiện Đạo luật Hỗ trợ 
Người vô gia cư McKinney-Vento của liên 
bang và đề cập đến các chương trình và dịch 
vụ cộng đồng.”.”  

mailto:cantrellc@pcsb.org
mailto:cantrellc@pcsb.org
mailto:johnsonbre@pcsb.org
mailto:johnsonbre@pcsb.org
mailto:copelande@pcsb.org
mailto:copelande@pcsb.org
mailto:williamsp@pcsb.org
mailto:williamsp@pcsb.org


Đạo luật McKinney-Vent 
 

Theo Đạo luật McKinney-Vento (MVA) của liên 
bang được ủy quyền trở lại vào ngày 10 tháng 
12 năm 2015, một gia đình được coi là đang 
chuyển tiếp (hoặc vô gia cư) nếu họ và/hoặc 
con cái của họ:  
• Thiếu nơi ở cố định, thường xuyên và đầy đủ 
vào ban đêm  
• Chia sẻ nhà ở của người khác do khó khăn tài 
chính  
• Sống trong nhà nghỉ, khách sạn, công viên xe 
kéo, khu cắm trại, nhà ở không đạt tiêu chuẩn 
do không có đủ chỗ ở thay thế  
• Sống trong những nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc 
chuyển tiếp  
• Bị bỏ rơi trong bệnh viện  
• Sống ở nơi công cộng hoặc riêng tư không 
được thiết kế để con người sinh sống  
• Sống trong ô tô, công viên, tòa nhà bỏ hoang, 
trạm xe buýt hoặc xe lửa, v.v.  
• Trẻ em di cư có phải sống trong hoàn cảnh 
được mô tả ở trên không  
• Là những thanh niên không có người đi kèm 
đủ tiêu chuẩn là người vô gia cư vì họ đang sống 
trong những hoàn cảnh được mô tả ở trên.  
Định nghĩa này không bao gồm bất kỳ người 
nào bị bỏ tù, giam giữ hoặc bị nhà nước quản 
thúc.  
 

Điều kiện MVA có giá trị trong một năm học. 
Các gia đình hoặc học sinh phải liên hệ với 
đại diện HEAT để xác định tính đủ điều kiện 
hàng năm. 

Dịch vụ chương trình HEAT: 

    

Chọn trường: 
• Ghi danh vào “trường xuất xứ” hoặc trường được 

khoanh vùng theo địa chỉ của học sinh. 
 

Ghi danh ngay không cần hồ sơ: 
• Gia đình được khuyến khích bổ sung hồ sơ cần thiết 

càng sớm càng tốt.  
 

Vận chuyển: 
• Trường có thể yêu cầu vận chuyển bằng xe buýt 

trường thuộc quận Pinellas (PCS).  Nếu học sinh thay 
đổi địa chỉ trong nei6n học, phần xe buýt trường PCS 
có thể cung cấp cho niên học đó. Cán bộ HEAT có thể 
cung cấp vé xe hoặc phiếu xăng cho đến khi việc vận 
chuyển bằng xe buýt trường PCS được sắp xếp xong. 

 

Bữa sáng và bữa trưa miễn phí tại trường:  
• Một khi đã đủ điều kiện, học sinh tự động được 

miễn phí bữa sáng và trưa tại trường cho đến cuối 
năm 

 

Đồ dùng học tập: 
• Ba-lô và/hoặc đồ dùng học tập có sẵn để dùng.  
 

Hỗ trợ vào đại học: 
• SAT & ACT được miễn trừ (có giới hạn) 
• Các tùy chọn giáo dục sau trung học cho học sinh 

lớp 12 và học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp (ví dụ: 
Đăng ký Miễn phí Viện trợ Sinh viên Liên bang - 
FAFSA, khả năng miễn trừ phí và học phí và học phí 
đăng ký đại học) 

 

Giới thiệu đến các nguồn cộng đồng địa phương: 
• Nơi trú ẩn khẩn cấp, nhà ở, hỗ trợ thuê nhà/thế 

chấp, hỗ trợ tiện ích, bữa ăn/thực phẩm, quần áo, 
giữ trẻ, trợ giúp pháp lý, bạo lực gia đình, dịch vụ 
sức khỏe/nha khoa/tâm thần. 

Nguồn trực tuyến 
 
PCS Parents’ Guide: 
www.pcsb.org/Page/9688 
 
PCS HEAT Website: 
https://www.pcsb.org/Page/1577  
 
2-1-1 Tampa Bay Cares: 
http://www.211tampabay.org  
 
Florida Coalition for the Homeless: 
http://www.fchonline.org 
 
National Association for the Education of 
Homeless Children and Youth: 
http://www.naehcy.org 
  
National Center for Homeless Education: 
http://nche.ed.gov 

 
The National Coalition for the Homeless: 
Http://nationalhomeless.org 
 
The National Law Center: 
http://www.nlchp.org 

 
Vai trò liên lạc của người vô gia cư PCS 

 

• Giám sát việc thực hiện các dịch vụ dành cho 
người vô gia cư cho học sinh MVA trong học 
khu. 

• Đảm bảo rằng mọi học sinh MVA đều nhận 
được các dịch vụ được cung cấp theo MVA. 

• Hòa giải các tranh chấp về ghi danh. 
 

 
 

http://www.pcsb.org/Page/9688
http://www.pcsb.org/Page/9688
https://www.pcsb.org/Page/1577
https://www.pcsb.org/Page/1577
http://www.211tampabay.org/
http://www.211tampabay.org/
http://www.fchonline.org/
http://www.fchonline.org/
http://www.naehcy.org/
http://www.naehcy.org/
http://nche.ed.gov/
http://nche.ed.gov/
http://nationalhomeless.org/
http://nationalhomeless.org/
http://www.nlchp.org/
http://www.nlchp.org/

	           Cán bộ chương trình HEAT
	Văn phòng HEAT: 727-507-4766
	Dr. Christine Cantrell
	Liên lạc viên vể Vô gia cư & 
	Giám sát viên Chương trình Học bổng
	cantrellc@pcsb.org
	Brenda Johnson
	Chuyên gia Thư ký
	johnsonbre@pcsb.org
	727-507-4766
	Erin Copeland
	Nhân viên Xã hội trường
	copelande@pcsb.org
	Dr. Williams
	Giáo viên Nguồn lực
	williamsp@pcsb.org
	Lori Matway
	Phó tổng giám đốc
	Dịch vụ Hỗ trợ học sinh và cộng đồng
	/


