
INFORMAÇÕES 
Para Pais 

Em um albergue 

Em um motel ou área de camping por falta de acomodação alternativa adequada 

Em um carro, parque, prédio abandonado, ou estação de ônibus ou trem 

Compartilhando habitação com outras pessoas devido à perda de moradia ou 
dificuldades financeiras 

Seus filhos em idade escolar podem se qualificar a certos direitos e proteções sob a lei federal McKinney-Vento. 

Seus filhos qualificados têm direito a: 

• Receber uma educação pública gratuita e apropriada.

• Matricular-se na escola imediatamente, mesmo na falta de documentos normalmente
exigidos para matrícula.

• Matricular-se na escola e assistir às aulas enquanto a escola obtém os documentos
necessários.

• Matricular-se na escola local; ou continuar frequentando sua escola de origem (a escola
que frequentava quando tinha residência permanente ou a última escola em que esteve
matriculado), se essa é sua preferência e é viável.

* Se o distrito escolar acreditar que a escola selecionada não é a melhor opção para
seus filhos, o distrito deve fornecer uma explicação por escrito de sua posição e
lhe informar sobre o seu direito de recorrer da decisão.

• Receber transporte de ida e volta da escola de origem, se solicitado.

• Receber serviços educativos comparáveis aos fornecidos a outros estudantes, conforme
as necessidades de seus filhos.

Se você acredita que seus filhos possam estar qualificados, entre em contato com o representante local para averiguar os 

serviços e auxílios que podem estar disponíveis. Pode também haver auxílios disponíveis para seus filhos de idade pré-escolar. 

Contato Local Coordenador Estadual 

Se precisar de mais ajuda com as necessidades educativas de seus filhos, entre em contato com o 
National Center for Homeless Education: 

1-800-308-2145 * homeless@serve.org * www.serve.org/nche

BFEP@fldoe.org
850-245-0479

Carole D. Mitchell 

754-321-1566

SE A SUA FAMÍLIA VIVE EM ALGUMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 
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INFORMAÇÕES 
Para Jovens de Idade Escolar 

SE VOCÊ VIVE EM ALGUMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

Em um albergue 

Em um motel ou área de camping por falta de acomodação alternativa adequada 

Em um carro, parque, prédio abandonado, ou estação de ônibus 

 Compartilhando habitação com outras pessoas devido à perda de moradia ou 
dificuldades financeiras 

Você pode se qualificar a certos direitos e proteções sob a lei federal McKinney-Vento. 

Estudantes qualificados têm direito a: 

• Receber uma educação pública gratuita e apropriada.

• Matricular-se na escola imediatamente, mesmo na falta de documentos normalmente
exigidos para matrícula.

• Matricular-se na escola e assistir às aulas enquanto a escola obtém os documentos
necessários.

• Matricular-se na escola local; ou continuar frequentando sua escola de origem (a escola
que frequentava quando tinha residência permanente ou a última escola em que esteve
matriculado), se essa é sua preferência e é viável.

* Se o distrito escolar acreditar que a escola selecionada não é a melhor opção
para o aluno, o distrito deve fornecer uma explicação por escrito de sua posição
e informar ao aluno seu direito de recorrer da decisão.

• Receber transporte de ida e volta da escola de origem, se solicitado.

• Receber serviços educativos comparáveis aos fornecidos a outros estudantes,
conforme as necessidades dos alunos.

Se você acredita que possa se qualificar, entre em contato com o representante 
local para averiguar os serviços e auxílios que podem estar disponíveis. 

Contato Local Coordenador Estadual 

 

Se precisar de mais ajuda com suas necessidades educativas, entre em contato com 

o National Center for Homeless Education:

1-800-308-2145 * homeless@serve.org * www.serve.org/nche

BFEP@fldoe.org 

850-245-0479
Carole D. Mitchell 

754-321-1566

Portuguese 
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