DIREITOS EDUCACIONAIS DE CRIANÇAS
DESALOJADAS OU DESABRIGADAS
DEVIDO A DESASTRES NATURAIS
Perguntas Frequentes

Lei McKinney-Vento de Assistência ao Desabrigados - Disposições Educacionais

A Lei McKinney-Vento de Assistência aos Desabrigados atribui certos direitos às crianças
"sem-teto" ou "desalojadas". Quando ocorre um desastre natural, muitas famílias são
desalojadas. Suas casas são destruídas ou elas ficam sem nenhum lugar para trabalhar. Elas
podem perder suas escolas. Crianças desalojadas por desastres naturais como furacões,
inundações, tornados, terremotos e incêndios florestais são consideradas "sem-teto"
de acordo com a lei. A Flórida recebe dinheiro do governo Federal sob este ato, assim cada
distrito escolar deve seguir esta lei. Aqui está o que você precisa saber sobre seu filho na
escola...
Como a lei define "sem-teto”?

Qualquer criança (da pré-escola ao 3º ano do nível médio) sem uma residência noturna fixa,
regular ou adequada é "sem-teto" de acordo com a Lei de Assistência aos Desabrigados
McKinney-Vento. São crianças que compartilham a casa de outras pessoas devido à perda de
sua habitação ou outras dificuldades econômicas. Elas vivem em motéis, hotéis, parques de
trailers ou terrenos de acampamento porque não há lugar melhor para ficar (não por escolha).
Elas vivem em abrigos. Elas foram deixadas nos hospitais. Elas estão esperando para serem
colocadas em um orfanato. Elas vivem em um local público ou privado que não é feito para
dormir (carros, parques, edifícios vazios, estações de ônibus, etc.). Pessoas também
conhecidas como "migrantes" se qualificam se estiverem vivendo em qualquer uma dessas
condições. "Jovens desacompanhados" também se qualificam. Estes são jovens que não estão
sob custódia física de um pai ou tutor. Crianças desalojadas devido a desastres naturais como
furacões, inundações, tornados, terremotos e incêndios florestais são "sem-teto" nos termos da
Lei.
Meu filho precisa ir à escola. Por onde eu começo?

Se você teve que se mudar por causa de um desastre, vá para a escola mais próxima de onde
você estiver morando. Peça a diretoria da escola que matriculem seu filho. Se você avisar a
escola que foi desalojado, eles terão que matricular seu filho imediatamente. Eles devem cuidar
das necessidades escolares do seu filho.

Perdi todos os registros escolares e documentos de saúde do meu filho. Como ele pode
ser matriculado?

Se a escola souber que você foi desalojado eles devem matricular seu filho imediatamente.
Você deve avisar a escola. Seu filho deve ser matriculado mesmo se você perdeu os registros
escolares e os documentos de saúde dele. Se você não puder provar onde você vive
atualmente ou que seu filho tomou as vacinas exigidas, a escola deve deixar seu filho entrar. A
escola deve direcioná-lo até o escritório de Homeless Liaison (Assessoria de Desabrigados)
para ajudá-lo a recuperar os documentos e receber as vacinas.
E se a escola não matricular meu filho?

Eles vão ter que matricular seu filho. É simples assim. Se a escola não quiser matriculá-lo,
eles devem dizer não por escrito e por que não. Eles também devem lhe dizer por escrito que
você tem o direito de recorrer (desafiar) a decisão deles. Eles devem lhe dar o nome e as
informações de contato do Homeless Liaison (Assessoria de Desabrigados). Mais importante
ainda, eles devem matricular seu filho imediatamente e providenciar seu transporte (ida e volta
da escola). Seu filho deve permanecer matriculado até que a disputa seja resolvida.
O que é o "Homeless Liaison" ("Assessoria de Desabrigados") e onde estão
localizados?
Todo distrito escolar deve ter um escritório de "Homeless Liaison" (Assessoria de
Desabrigados). O Homeless Liaison ensina para os pais das crianças desalojadas os seus
direitos. Eles garantem que as crianças tenham acesso a uma educação gratuita e adequada.
Eles localizam os documentos perdidos e resolvem as disputas sobre a matrícula escolar. O
trabalho do Homeless Liaison é encontrar todas as crianças desalojadas no distrito escolar e
cuidar de suas necessidades educacionais. Se a equipe escolar não souber quem é o aluno
ou onde ele está, peça a eles que liguem para o escritório do Conselho Escolar e descubram.
Eu já não tenho mais carro. Como meu filho vai para a escola?

A equipe do Homeless Liaison (Assessoria de Desabrigados) providenciará o transporte para
as crianças desalojadas irem à escola. Isso pode ser feito de ônibus escolar, transporte público
ou táxi. O Conselho Escolar irá providenciar o transporte. Se eles disserem que não irão
providenciar, eles devem lhe dizer não por escrito.
A escola está dizendo que irá colocar meu filho em uma escola especial ou uma escola
separada para crianças desalojadas. Eles podem fazer isso?
Não. Crianças desalojadas não podem ser segregadas (colocadas de lado) de forma alguma
apenas porque foram desalojadas.

Meu filho participa de um Programa de Educação Individualizada. Será que ele/ela
continuará a receber os Serviços de Educação Especial?
Crianças desalojadas devem receber a mesma educação que as outras crianças. Se seu filho
participava de algum programa especial antes, ele deve continuar a fazer parte. Isso inclui os
Programas de Educação Especial e Programas de Almoço Gratuito. O escritório de Homeless
Liaison (Assessoria de Desabrigados) assegurará que seu filho obtenha todos os serviços
conforme exigido por lei. Eles vão rastrear documentos perdidos e planos educacionais para
que seu filho possa obter a Educação Individual que necessita.
A escola não está fazendo nenhuma dessas coisas. O que eu faço agora?

A melhor coisa a fazer se a escola ou o escritório de Homeless Liaison (Assessoria de
Desabrigados) não estiver ajudando você, é entrar em contato com o escritório de Assistência
Jurídica mais próximo para obter ajuda. Essas coisas são exigidas por Lei Federal. Um
advogado da Assistência Jurídica pode auxiliar as escolas a fazerem seu trabalho.
PARA OS NÚMEROS DE TELEFONE DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO E DO
ESCRITÓRIO DE HOMELESS LIAISON (ASSESSORIA DE DESABRIGADOS)

https://app1.fldoe.org/flbpso/nclbchoice/bpsoDirectory/directory.aspx
Em “Program Area” desça até “Title X Homeless Contacts” em “District Area,” selecione o
distrito.

