நீ ங் கள் வ�ட்�ல்
பாதுகாப் பற் ற நிைலய�ைன
அனுபவ�க் ��ர்களா�
பல் ேவறு வ�தமான வாழ் க்ைகச்
சூழ் நிைலகள் மாணவருக்கு
உதவக் கூடும் :
• வ�ட்ைட இழத்தல் அல் லது ெபாருளாதார
ெநருக்க� காரணமாக, ஒன்றுக்கும் ேமற்பட் ட
குடும் பங் கைளக் ெகாண்ட வ�டு அல் லது
கு�ய�ருப் ப�ல் தங் �ய�ருத்தல் ,
• நண்பர்கள் , குடும் பத்�னர் அல் லது
மற்றவர்களுடன் இருத்தல் , ஏெனன்றால்
அவர்கள் வ�ட்ைட வ�ட் டு
ஓ�ப் ேபானவர்களாகேவா அல் லது
துைணய�ல் லாத இைளஞர்களாகேவா
இருக்கலாம் .
• தரமற்ற வ�டுகளில் (�ன்சாரம் , தண்ணீர,்
ெவப் பம் ேபான் ற வச� எதுவும் இல் லாமல் )
இருப் ப து.
• காப் ப�டத்�ல் (குடும் பம் , குடும் பத்�ல் ஏற்பட் ட
வன் முைற, இைளஞர்கள் , இைடநிைல
வாழ் கை
் கத் �ட் டம் ேபான்றைவ) இருப் ப து.
• ஒரு ேமாட் டல் , ேஹாட் டல் , வாராந்�ர
வாடைக வ�டுகளில் இருப் ப து.
• பராமரிக்கப் படாத கட் �டத்�ல் , காரில் , முகாம்
ைமதானத்�ல் அல் லது ெதருக்களில் இருப் ப து.

உதவ� அல் லது ேமலும் தகவலுக்கு:

அந் த மாணவர் ஒருேவைள:
• தகு�யுைடய அைனத்து பள் ளி
நடவ�க்ைககள் மற்றும் �ட் டங் களில்
முழுைமயாக பங் ேகற்கலாம் .
• பள் ளிய�ன் இடத்��ருந்ேத ெசன்று
வருவதற்கான ேபாக்குவரத்ைதப் ெபறலாம் .
• மாணவர் அந்த பள் ளிய�ன் வருைகப்
பகு�ய��ருந் து வ�ல�ச் ெசன்�ருந்தாலும்
கூட, கைட�யாகச் ேசர்கக
் ப் பட் ட பள் ளிய�ல்
ெதாடர்ந் து ேசரலாம் .
• பள் ளிய�ன் அைனத்து ஊட் டச்சத்து
�ட் டங் களுக்கும் தானாகத் தகு� ெபறுங் கள் .
ேதைவயான ஆவணங் கள் எதுவும்
இல் ைலெயன் றாலும் கூட, ஒரு மாணவர்
உடன�யாக
பள் ளிய�ல் ேசர்க்கப் பட ேவண்டும் அைவ:
• கு�யுரிைமச் சான் று.
• ேநாய் தத
் டுப் பு ப�வுகள் அல் லது ப�ற
சுகாதார ப�வுகள் .
• பள் ளிப் ப�வுகள் .
• சட் டப் பாதுகாவலரின் ஆவணங் கள் .

Illinois McKinney-Vento Program
800-215-6379

ல் �னாய் ஸ் மாநிலக் கல் வ� வாரியத்�ன் இந்தத்
�ட் டமானது, ெமக்�ன்னி-ெவன்ேடா கல் வ�ய�ன் �ழ்
அெமரிக்க கல் வ�த் துைறயால் 100 சதவ�தம்
நி�யளிக்கப் படு�றது. வ�டற்ற குழந்ைதகள் மற்றும்
இைளஞர்களுக்கான �ட் டம் .
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உங் களுக்கு உதவுவதற்கு பள் ளி
தயாராக உள் ளது� இந்தத்
தகவல் கள் கல் வ� நிறுவனத்�ற்கு
ெவளிேய ப�ரப் படாது.

