
State of Hawaii • Department of Education 
HOMELESS CONCERNS OFFICE

475 22nd Avenue 
Honolulu, Hawaii  96816 

Telepono:  808-305-9869 
Toll Free:  1-866-927-7095 

FAX:  808-735-8229 

TALATANUNGAN UPANG MAPAGPASYAHAN 
ANG PAGIGING KWALIPIKADO  

MV1
McKinney-Vento Homeless Assistance Act 

(MVA)

Ang mga talatanungan 
ay inilalagay sa rekord 

nang  sang (1) taon 
para sa lahat ng 

mag-aaral at pitong (7) 
taon para sa sinumang 

mag-aaral na 
maglalagay ng tsek sa 

kahon sa Seksyon 2.

Pangalan ng Mag-aaral Paaralan

Seksyon 1: q Ang Mag-aaral/Magulang/Legal na Tagapag-alaga AY WALA sa sitwasyon na walang tirahan 
                      (kabilang ang nakatira sa mga kaibigan o kapamilya dahil sa sariling pasya) 
(Kung nilagyan ng tsek ang Seksyon 1, TUMIGIL NA at kumpletuhin ang lagda ng Magulang/Legal na Tagapag-alaga 
sa ibaba; kumpleto na ang form.)

Seksyon 2: Ang Mag-aaral/Magulang/Legal na Tagapag-alaga ay: (Lagyan ng tsek ang naaangkop na q kahon)

q Nakatira sa mga kaibigan o kapamilya dahil sa kahirapan sa buhay, gaya ng nawalan ng bahay o pagkakakitaan

q Nakatira sa tabing-dagat, sa bakuran ng kampo, sa parke, o sa hotel

q Nakatira sa tent, kotse, bus o iba pang hindi permanenteng istruktura

q Nakatira sa isang bahay-silungan para sa mga naging biktima ng karahasan sa tahanan

q Nakatira sa isang pang-emergency o transisyonal na bahay-silungan (Pakibilugan, o isulat ang pangalan kung hindi nakalista.)

 q Kauai: Kauai Economic Opportunity: Manaolana, Lihue Court, Iba Pa: 

 q Hawaii: Kihei Pua, Beyond Shelter, Na Kahua Hale of Ulu Wini-Kaloko Transitional, Iba Pa: 

 q Maui: Ka Hale A Ke Ola: Central/Westside, Iba Pa: 

 q Oahu: Family Promise, Institute for Human Services (IHS), Loliana, Ohana Ola O Kahumana, Maili Land, Vancouver  
  House, Nakolea, Seawinds, Paiolu Kaiaulu (Waianae Civic Center), Weinberg Village Waimanalo, Ulu Ke Kukui,  
  Ka Ohu Hou O Manoa, Family Assessment Center, Iba Pa: 

q Walang regular na tinutuluyang lugar para magpalipas ng gabi

q Isang kabataang walang kasamang nakatatanda

 Lagda ng Magulang/Legal na Tagapag-alaga Naka-print na Pangalan Petsa

Kapag may tsek ang alinmang kahon sa Seksyon 2 sa itaas , maaaring maging kwalipikado ang mag-aaral na makatanggap ng 
mga serbisyo ng MVA kabilang ang mga pagkain at transportasyon papunta at mula sa paaralang pinanggalingan. Tutulungan 
ng mga kawani ng paaralan ang Magulang/Legal na Tagapag-alaga o ang kabataang walang kasamang nakatatanda  
sa pagkumpleto ng kabilang bahagi ng form na ito at ng anumang iba pang form ng MVA.

Nilalayon sa talatanungang ito na matugunan ang McKinney-Vento Act (42 U.S.C. 11434a(2)).

Ang lahat ng makokolektang impormasyon ay gagamitin lang para sa mga layunin ng pagkakaloob ng mga serbisyo 
sa edukasyon alinsunod sa McKinney-Vento Act at protektado ang mga ito ng mga pederal at pang-estadong batas.
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Seksyon 3:
Pangalan ng Paaralan

Pinanggalingang Paaralan 

Pangalan ng Mag-aaral q Lalaki q Babae

Petsa ng Kapanganakan               /               /              Baitang

Mga kapatid, kabilang ang mga batang edad 0-5:
 Pangalan  Edad Paaralan Baitang

(huling paaralang pinasukan o huling paaralang pinasukan ng bata noong may permanenteng tirahan)

Seksyon 4:  Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Address Lungsod Telepono

Mga Emergency na Contact:

Pangalan Kaugnayan Telepono Email

Pangalan Kaugnayan Telepono Email

Seksyon 5:  Nag-a-apply ang mag-aaral para sa sumusunod:

q Mga Meal na Libre/Pinababa ang Presyo  q Transportasyon papunta at mula sa pinanggalingang paaralan  q Iba Pa 

Tandaan:  Maitutulad ang mga serbisyo sa mga serbisyong ipinagkakaloob sa lahat ng iba pang mag-aaral na pumapasok 
sa paaralang ito.

Seksyon 6:  Magulang/Legal na Tagapag-alaga
Nauunawaaan ko at sumasang-ayon akong makipag-ugnayan sa akin ang Liaison para sa Mga Alalahanin ng Taong Walang 
Tirahan.

Lagda ng Magulang/Legal na Tagapag-alaga Telepono Petsa

Seksyon 7:  Para Lang sa Paggamit ng Paaralan
Student ID #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ang Mag-aaral ay Nakatala sa:

 q Paaralan sa Tahanan (paaralang sakop ng heograpikong lugar ng kasalukuyang tirahan ng mag-aaral)

 q Pinanggalingang Paaralan (pinasukang paaralan noong may permanenteng bahay/huling pinasukang paaralan)

 q Paggawad ng Eksepsyon sa Heograpikong Lugar (Geographic Exception, GE)

 q Iba Pa

NAKA-PRINT na Pangalan ng Tagapangasiwa ng Paaralan Titulo

Lagda ng Tagapangasiwa ng Paaralan Petsa

Sa pamamagitan ng paglagda sa itaas, sinasang-ayunan ng kinatawan ng paaralan na nabigyan ang magulang/legal na  
tagapag-alaga ng impormasyon tungkol sa MVA at kopya ng form na ito.


