
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  FFOORR  PPAARREENNTTSS  
TThhee  MMccKKiinnnneeyy--VVeennttoo  HHoommeelleessss  AAssssiissttaannccee  AAcctt  iiss  aa  ffeeddeerraall  llaaww  tthhaatt  pprrootteeccttss  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  rriigghhttss  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tteemmppoorraarryy  hhoouussiinngg..    UUnnddeerr  tthhiiss  llaaww,,  yyoouurr  cchhiillddrreenn  aarree  

eennttiittlleedd  ttoo  iimmppoorrttaanntt  rriigghhttss  aanndd  sseerrvviicceess..  

  

MMccKKiinnnneeyy  ––VVeennttoo  AAcctt  ddeeffiinneess  hhoommeelleessss  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouutthh  aass  aannyy  ssttuuddeenntt  ““wwhhoo  llaacckkss  aa  

ffiixxeedd,,  rreegguullaarr,,  aanndd  aaddeeqquuaattee  nniigghhttttiimmee  rreessiiddeennccee””..  

  
  KKnnooww  YYoouurr  CChhiilldd’’ss  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  

oo  IImmmmeeddiiaattee  EEnnrroollllmmeenntt::  YYoouurr  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iimmmmeeddiiaattee  eennrroollllmmeennttiinn  sscchhooooll,,  eevveenn  

iiff  yyoouu  nnoott  hhaavvee  aannyy  ppaappeerrwwoorrkk  ffoorr  tthheemm,,  iinncclluuddiinngg  bbiirrtthh  cceerrttiiffiiccaattee,,  iimmmmuunniizzaattiioonn  

rreeccoorrdd,,  gguuaarrddiiaannsshhiipp  ppaappeerrss,,  aanndd  pprrooooff  ooff  aaddddrreessss..  

oo  CChhooiiccee  ooff  SScchhoooollss::  YYoouurr  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ssttaayy  eennrroolllleedd  iinn  tthhee  sscchhooooll  tthheeyy  mmoosstt  

rreecceennttllyy  aatttteennddeedd,,  oorr  ttoo  eennrroollll  iinn  tthhee  sscchhooooll  wwhheerree  yyoouu  wweerree  llaasstt  ppeerrmmaanneennttllyy  hhoouusseedd,,  oorr  

ttoo  eennrroollll  iinn  tthhee  sscchhooooll  iinn  tthhee  aarreeaa  wwhheerree  yyoouu  aarree  tteemmppoorraarriillyy  lliivviinngg  aass  lloonngg  aass  iitt  iiss  

ffeeaassiibbllee  aanndd  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  cchhiilldd..  

oo  TTrraannssppoorrttaattiioonn::  YYoouurr  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  tthheeyy  

llaasstt  aatttteennddeedd  oorr  wweerree  llaasstt  ppeerrmmaanneennttllyy  hhoouusseedd  aanndd  iiff  iitt  iiss  ffeeaassiibbllee..  OOuurr  ddiissttrriicctt  ddooeess  nnoott  

pprroovviiddee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aannyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  lliivveess  aa  mmiillee  aanndd  aa  hhaallff  oorr  lleessss  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  

hhee  oorr  sshhee  iiss  eennrroolllleedd  iinn..    CCoouurrtteessyy  bbuussiinngg  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  ssoommee  ssiittuuaattiioonnss..  

oo  FFrreeee  mmeeaallss::  YYoouurr  cchhiilldd  iiss  aauuttoommaattiiccaallllyy  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffrreeee  mmeeaallss  ((bbrreeaakkffaasstt  aanndd  lluunncchh))  aatt  

tthheeiirr  sscchhooooll..      

oo  PPaarrttiicciippaattee  ffuullllyy  iinn  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss::    YYoouurr  cchhiilldd  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffuullllyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

aannyy  pprrooggrraamm  aanndd  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittyy  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  aanndd//oorr  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..  

oo  RRiigghhtt  ttoo  DDiissppuuttee::  YYoouu  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreecceeiivvee  aa  wwrriitttteenn  eexxppllaannaattiioonn  ooff  aannyy  ddeecciissiioonn  

rreellaatteedd  ttoo  sscchhooooll  sseelleeccttiioonn  oorr  eennrroollllmmeenntt  mmaaddee  bbyy  tthhee  llooccaall  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  oorr  tthhee  SSttaattee  

EEdduuccaattiioonnaall  AAggeennccyy  iinnvvoollvveedd  aanndd  yyoouu  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  ssuucchh  ddeecciissiioonnss..    

  

  QQuueessttiioonnss  ttoo  AAsskk::    

oo  WWhhoo  iiss  tthhee  MMccKKiinnnneeyy--VVeennttoo  LLiiaaiissoonn  aatt  mmyy  cchhiilldd’’ss  sscchhooooll??    HHooww  ccaann  II  ccoonnttaacctt  hhiimm  oorr  

hheerr??  

oo  WWhhaatt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  mmyy  cchhiilldd??  WWhhoo  ccaann  hheellpp  mmee  sseett  iitt  uupp??  

oo  WWhhoo  ccaann  hheellpp  sseett  uupp  ffrreeee  mmeeaallss  ffoorr  mmyy  cchhiilldd??  

oo  WWhhaatt  iiff  mmyy  cchhiilldd  nneeeeddss  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  sseerrvviicceess??  

oo  WWhhaatt  iiff  mmyy  cchhiilldd  nneeeeddss  sscchhooooll  ssuupppplliieess??  WWhhoo  ccaann  hheellpp  mmee??  

  

  DDoo  tthhee  FFoolllloowwiinngg  WWhheenn  YYoouu  DDoo  MMoovvee::  

oo  CCoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  aanndd  nnoottiiffyy  tthheemm  ooff  yyoouurr  nneeww  aaddddrreessss..  

oo  CCoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  aanndd  pprroovviiddee  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  tthhiinnkk  wwiillll  aassssiisstt  tteeaacchheerrss  iinn  hheellppiinngg  

yyoouurr  cchhiilldd  aaddjjuusstt  ttoo  nneeww  cciirrccuummssttaanncceess..  

oo  CCoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  oorr  MMccKKiinnnneeyy--VVeennttoo  LLiiaaiissoonn  ffoorr  hheellpp  iinn  eennrroolllliinngg  yyoouurr  cchhiilldd  iinn  aa  nneeww  

sscchhooooll  oorr  aarrrraannggiinngg  ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  ffoorrmmeerr  sscchhooooll..  

oo  AAsskk  ffoorr  aassssiissttaannccee  wwiitthh  sscchhooooll  ffeeeess,,  sscchhooooll  ssuupppplliieess,,  aanndd//oorr  ccllootthhiinngg,,  iiff  nneeeeddeedd..  

  
  

SScchhooooll  DDiissttrriicctt  CCoonnttaacctt::  

TTrraavviiss  PPoouullsseenn  

220088--774488--33000000  

SSttaattee  CCoooorrddiinnaattoorr::    

SSuuzzaannnnee  PPeecckk  

220088--333322--66990044  

CCoonnttaacctt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  

sscchhooooll  aanndd  aasskk  ffoorr  tthhee  

MMccKKiinnnneeyy  VVeennttoo  

LLiiaaiissoonn  

NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  

HHoommeelleessss  EEdduuccaattiioonn::  

11--880000--330088--88114455  



 


