IMPORMASYON PARA SA MGA MAGULANG
KUNG ANG INYONG PAMILYA AY:
Nakatira sa isang shelter

Nakatira sa isang sasakyan, parke, beach, o abandonadong gusali
Nakikipagsiksikan sa isang bahay
dahil sa kawalan ng pabahay o problema sa pananalapi
Walang regular na tirahang matutuluyan sa gabi

Maaaring maging kwalipikado ang inyong mga anak, na nag-aaral o
maaari nang mag-aral sa elementarya o high school, sa ilang partikular na
karapatan at proteksyon sa ilalim ng pederal na McKinney-Vento Homeless
Assistance Act.
May karapatan ang inyong mga kwalipikadong anak na:
•
•
•
•

•
•

Makatanggap ng libre at naaangkop na pampublikong edukasyon.
Mag-enroll kaagad sa paaralan kahit kulang ang dokumentasyong
karaniwang kinakailangan sa pag-enroll.
Mag-enroll sa paaralan at pumasok sa mga klase habang inaayos ng
paaralan ang mga kinakailangang dokumento.
Mag-enroll sa lokal na paaralan o patuloy na pumasok sa kanilang
orihinal na paaralan (ang paaralang kanilang pinapasukan nang
magkaroon kayo ng permanenteng tirahan, o ang kanilang huling
paaralan), kung iyon ang gusto ninyo at kung maaari iyong gawin. (Kung
naniniwala ang paaralan na mas makakabuti sa inyong anak kung
ililipat siya sa ibang lugar para mag-aral, at hindi kayo sumasang-ayon
dito, dapat magbigay ang paaralan ng nakasulat na paliwanag at may
karapatan kayong iapela ang pasya.)
Magkaroon ng masasakyan papunta sa at pauwi mula sa kanilang
orihinal na paaralan, kapag hiniling.
Makatanggap ng mga serbisyo sa edukasyong maihahalintulad sa mga
serbisyong ibinibigay sa lahat ng iba pang mag-aaral sa paaralan.

Available ang brochure na ito sa:
Cantonese, Chuukese, Hawaiian, Ilokano, Japanese, Korean, Mandarin,
Marshallese, Samoan, Spanish, Tagalog, Tongan, Visayan, at Vietnamese.

MAY MGA TANONG? Mangyaring makipag-ugnayan sa isang Homeless Concerns
Liaison (HCL) sa inyong lugar:

OAHU: 808-305-9869

MAUI EAST: 808-871-5644/808-283-3910

HAWAII HILO: 808-345-1366
MAUI WEST: 808-283-2725

HAWAII KONA: 808-430-8416
KAUAI: 808-652-0272
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Available ang Brochure na Ito sa Cantonese, Chuukese, Hawaiian, Ilokano, Japanese, Korean,
Mandarin, Marshallese, Samoan, Spanish, Tagalog, Tongan, Visayan, at Vietnamese
Para sa mga kopya ng nakasaling brochure na ito, makipag-ugnayan sa inyong paaralan, sa Mga Homeless Concerns Liaison,
o sa Homeless Concerns Office ng Estado.

Para sa higit pang impormasyon o tanong tungkol sa McKinney-Vento Act, mangyaring makipag-ugnayan sa:
Mga Homeless Concerns Liaison

Oahu...................................808-305-9869
Maui, East..........................808-871-5644
808-283-3910
Maui, West..........................808-283-2725

Hawaii (Hilo).......................808-345-1366
Hawaii (Kona).....................808-430-8416
Kauai................................. 808-652-0272

Homeless Concerns Office ng Estado: 808-305-9869 • Toll Free na Numero: 1-866-927-7095
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