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McKinney Vento u 
sanksionua 
fillimisht në 

vitin1987 dhe u 
risanksionua me 

aktin ligjor “Asnjë 
Fëmijeë mos Mbetet 
Mbrapa” të 2001 
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Shkollat Publike te Water-
bury  
236 Grand Street  
Waterbury, CT 06702  
Phone: (203) 574-8354 
Fax: (203) 597-3482 
 
Qendra “Family and  
Engagement  
Center” (FACE) 



 
Akti Ligjor McKinney Vento Act (MCV), quan termin "fëmije dhe të rinj te pastrehë" ata njerëz të  
cilët nuk kanë një vendbanim të rregullt dhe të përshtatshëm, për të kaluar natën.  
 

Ky term përfshin--fëmijet dhe të rinjtë të cilët: 
 jetojnë në banesat e të tjerëve për arsye të humbjes së shtëpisë së tyre, të vështirësive  
ekonomike ose për të njëjtat arsye (nganjëherë referuar termit shume kurorë) 

 jetojnë në motele, hotele, parqe makinash, makina, parqe publike, hapersira publike, shtepi te  
braktisura, stacione autobusi ose treni, në kampe, kjo për shkak të mungesës së strehimit alternativ. 

 jetojnë në qendra strehimi tranzicionale ose emergjente; të braktisur në spitale; ose si të tilla. 
 

Fondi McKinney-Vento është hartuar të adresojë problemet që fëmijët dhe të rinjtë e pastrehë, hasin 
në regjistrimin, vazhdimin dhe arritjen e suksesit në shkollë. Në kuadër të këtij program, Angjesitë  

Arsimore Shtetërore (SEA) duhet të sigurojnë që çdo fëmijë dhe i ri i pastrehë, të ketë të drejtën e barabartë të  
arsimit pa pagese, te pershtatshem, duke perfshire arsimin parashkollor njëlloj me fëmijët dhe të rinjtë e tjerë. 
 

McKinney Vento siguron*:         
 Transportin nga banesa e përkohshme në shkollë dhe anasjelltas 

 Uniforma shkollore 

 Uniformat e ceremonisë së diplomimit për shkollat e mesme  

 Transporti në aktivitetet shkollore që zhvillohen në orët e mbasdites  

 Materiale shkollore bazë                                                                    
 Mjete për shkollën: bileta për aktivitetet, uniforma për sport /aktivitete   

mbas shkolle  
 Koordinatoren e komunitetit (Barbara Tenor në qëndrën FACE ) dhe   
     qëndrat lokale të strehimit  
 Mesuese ndihmues në qëndrat e strehimit      

   
 

*Nje formular mund të kërkohet për aktivitetet   Nëse bëheni i pastrehë në çfarëdo moment të vitit shkollor dhe pas 
           sigurimit të një banese të përhershme, ju mund të merrni shërbime nën  
                                      McKinney Vento (MCV) deri në fund të vitit shkollor.  
Nëse keni nevojë për ndonjë nga këto ndihma,  
mund të kontaktoni Koordinatoren e Prindërve 
të shkollës së fëmijës. 

 

Shynea Wood, Shkollat Publike të Waterbury, Koordinatorja e distriktit për të Pastrehet,  

Departamenti i Fondeve Arsimore 203.574.8354,  swood@waterbury.k12.ct.us 
                

 


