
ДОПОМОГА МОЖЕ 
БУТИ ДОСТУПНА! 

ЧИ ВИ? 

• Втрачаєте житло? 

• Перебуваєте у тимчасовому житлі? 

• Живете з іншою родиною? 

• Живете у притулку? 

• Бездомні? 

• Молодь, якій немає де жити? 

 

 

Зверніться до свого шкільного радника або 
до відділу зв’язку МакКінни-Венто вашого 
округу, щоб дізнатися, чи маєте ви право на 
допомогу.  
Будь ласка, зверніться до свого координатора 
програми МакКінни-Венто, штат Вашингтон 

за номером 360-725-6505 або електронною 
поштою: 
homelessed@k12.wa.us, якщо ви не можете 
зв’язатися зі зв’язковим у вашому місцевому 
окрузі. 

РЕСУРСИ ГРОМАДИ 

2-1-1 – це безкоштовна конфіденційна 
громадська послуга та ваше єдине підключення 
до потрібних місцевих послуг, від допомоги з 
комунальними послугами, харчування, житла, 
охорони здоров’я, догляду за дітьми, програм 
післяшкільного навчання, догляду за літніми, 
кризового втручання та багато іншого. 
2-1-1 завжди готови допомогти вам знайти 
необхідну допомогу. Просто наберіть номер «2
-1-1» або відвідайте: wa211.org.  
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• Спільне житло через економічні скрути, 
втрату житла або подібну причину. 

• Проживання в мотелях, кемпінгах, 
трейлерних парках або подібних місцях 
через відсутність альтернативного, 
адекватного житла. 

• Перехідне житло та аварійні притулки. 
• Діти, покинуті в лікарнях або ті, що 

чекають влаштування у прийомні сім’ї. 
• Автомобілі, вокзали, громадські місця, 

парки, покинуті будівлі та інше неякісне 
житло. 

• Діти-мігранти, втікачі, викинуті (діти, 
батьки яких не дозволяють їм жити 
вдома). 

• Молодь без супроводу, яка не 
перебуває під опікою батьків чи 
опікунів. 

Хто відповідає вимогам? 

 

Дитина або молодь вважається безпритульним і 
має право на послуги, якщо не має постійного, 
регулярного та адекватного місця проживання 
вночі. 
Це може включати наступне: 
 

 
З КИМ ЗВ'ЯЗАТИСЯ 

 

В окрузі Снохоміш 
 

Почніть з радника із школи 
вашої дитини або 
зателефонуйте до відділу 
зв’язків МакКінни-Венто 
вашого шкільного округу. 
Додаткову інформацію можна 
отримати на веб-сайті вашого 
округу за допомогою пошуку 
за ключовими словами 
“МакКінни-Венто” 
 

Арлінгтон   (360) 618-6235 

 

Даррінгтон   (360) 436-1140 

 

Едмондс   (425) 431-7146 

 

Еверетт   (425) 385-4032 

 

Граніт Фоллз   (360) 283-4353 

 

Індекс   (360) 793-1330 

 

Лейк Стівенс   (425) 335-1582 

 

Лейквуд   (360) 652-4500 

 

Мерісвілл   (360) 965-0049 

 

Монро   (360) 804-3363 

 

Мукілтео   (425) 356-1260 

 

Нортшор   (425) 408-7727 

 

Шорлайн   (206) 393-3387 

 

Снохоміш   (360) 563-7314 

 

Стенвуд-Камано  (360) 629-1392 

 

МакКінни-Венто 

Шкільна підтримка 

https://wa211.org/


Якщо ви є батьком або опікуном дитини шкільного віку і не маєте 
постійного житла, ваша дитина має право ходити до школи.  
(Закон МакКінні-Венто від 01/2002 р.) 

 

Поради щодо 
спілкування зі школою 

Дізнайтеся, хто є контактом МакКінні-
Венто зі школи вашої дитини. 
 

 

Перевірте та оновіть свою 
контактну інформацію, щоб школа 
знала, як з вами зв’язатися. 
 

Надішліть електронний лист або 
зателефонуйте, щоб повідомити про 
відсутність, повідомити школу, якщо у вас 
виникли проблеми з тим, щобдитина 
приходила на уроки, або якщо вам 
потрібна допомога з транспортом. 

 

Якщо ви або у вас є учень, який 
зараз відчуває бездомність, ви не 

самотні. Ви можете безпечно 
звернутися за допомогою до свого 
шкільного округу та переконатися, 
що ви можете вчитися та йти в ногу 
зі школою. Ми рекомендуємо вам 
відвідати ideserveaneducation.org , 

щоб дізнатися про свої права на 
освіту та про те, як безпечно знайти 

допомогу. 

Житлові ресурси 
 

Наберіть «2-1-1»– поясніть свою ситуацію, і вони 
скерують вас до відповідних служб та підтримки. Якщо 
ви спите в машині, наметі чи іншому місці, не 
призначеному для проживання, або якщо ви 
зупиняєтеся в мотелі, оплаченому благодійною 
організацією, попросіть набір «Скоординований вхід». 
Католицькі громадські послуги 

425-374-6396 https://ccsww.org/ 
Кокон Хаус  
425-877-5171 www.cocoonhouse.org  
Служби з питань домашнього насильства 

425-252-2873 www.Dvs-snoco.org 

DSHS (фінансова допомога та деякі витрати на переїзд) 
877-501-2233  www.washingtonconnection.org    
Євангельська міссія Еверетту 

425-740-2500 www.egmission.org 

Житлове управління Евереттy 

425-258-9222 www.Evha.org 

Центри Familias Unidas 

і лютеранські громадські послуги 

Іспаномовні клієнти: 425-513-2880 

Англомовні клієнти: 425-355-6005 

https://lcsnw.org/office/north-puget-sound/ 

Хаско 

425-290-8499 www.Hasco.org 

Рука в руці (Hand in Hand) 
425-374-2461 www.handinhandkids.org 

Житлова Надія 

425-347-6556 www.housinghope.org 

Міжконфесійний сімейний притулок 

425-200-5121 www.interfaithwa.org 

Мері’з Плейс (Сім'ї) 
206-621-8474 www.marysplaceseattle.org 

Служення Мілленія 

425-259-3555 www.millenniaministries.org 

Служба волонтерів житлових послуг 
Америці 
425-259-3191 www.voaww.org/shelter 

YWCA округів Снохоміш і Кінг 

425-774-9843 

www.ywcaworks.org/programs/pathways-women 

Відповідні учні  
мають права 
 

 Ці права включають: 
• Залишатися в тій самій школі, навіть якщо 

ви переїдете ТА отримуватимете 
транспорт до цієї школи, якщо це в 
інтересах учня 

• Зарахування до школи негайно без усіх 
документів, які зазвичай вимагають школи 

• Отримання безкоштовного шкільного 
харчування 

• Отримання допомоги зі шкільним 
приладдям та іншими потребами 

• Додаткова підтримка для молоді, яка 
сама по собі 

• Допомога маленьким дітям підключитися 
до послуг дошкільного віку 

 

 

Права на освіту та захист дітей та молоді, які 
відчувають безпритульність, передбачені Законом 
МакКінні-Венто про допомогу бездомним. Цей 
Федеральний закон забезпечує підтримку та 
усуває перешкоди для навчання безпритульних 
дітей. 

https://www.schoolhouseconnection.org/youth-resources/
https://ccsww.org/
http://www.cocoonhouse.org/
https://dvs-snoco.org/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://egmission.org/
http://www.evha.org/
https://lcsnw.org/office/north-puget-sound
https://hasco.org/
https://handinhandkids.org/
https://www.housinghope.org/
https://interfaithwa.org/
https://www.marysplaceseattle.org/
https://www.millenniaministries.org/
https://www.voaww.org/shelter
https://www.ywcaworks.org/programs/pathways-women

