Eshte e rendesishme qe
ky qualifikim eshte per
vitin kalendarik
shkollor. Pasi keni hyre
ne MV ju do te qendroni
deri ne diten e fundit te
shkolles per vitin
shkollor. Nese
zhvendoseni ne qytet
tjeter ose siguroni
strehim permanent, ju
do te vazhdoni te
merrni sherbime deri
ne diten e fundit te
shkolles. Eshte zgjidhja
juaj te vazhdoni te
qendroni ke shkollen ku
jeni ose te transferoheni
ne shkollen e distriktit
(per sa kohe ka vend te
lire). Per ndihme mund
te kontaktoni
koordinatoren e
prinderve te distriktit .

AKTI LIGJOR
MCKINNEY

McKinney Vento u

VENTO NË

sanksionua në vitin1987
dhe u risanksionua me
aktin ligjor “Asnjë Fëmijë
mos Mbetet Mbrapa” të
2001
U permisua me aktin “çdo

NDIHMË TË

nxënës ka sukses” ne

PASTREHËVE

PASTREHE

Por jo i pashpresë
PROGRAM

EDUKATIV PËR
FËMIJËT & TË
RINJTË E
PASTREHË

Jeff Hunter
Koordinatori i autobuzave
185 South Main Street
Waterbury, CT 06706
Phone: (203) 346-3511 x4016
Fax: (203) 346-6168
Duhet te telefononi Jeff per
detaje te transportit pasi departamenti McKinney Vento
ka vendosur transport.in

KLASAT PRE K-12
JU NUK JENI VETEM!!

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)
 etojnë 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.
Akti McKinney Vento Act kerkon qe shkollat te regjistrojne menjehere nxenesit (te shoqeruar dhe te pa shoqeruar) dhe qe jane te
pastrehe (referuar termit te mesiperm) dhe ne qofte se nxenesi nuk eshte ne gjendje te siguroje dokumente te cilat zakonisht kerkohen per regjistrim si psh dokumentacionin nga shkolla e meparshme, dokumentacionin e vaksinim dekumentacion te shendetit
deshmi te adreses se banimit dhe te tjera dokumentacione 42 U.S.C.11432(g)(3)C.
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
aktiviteteve shkollore
 Koordinator nderlidhes te komunitetit ne qëndrat lokale të strehimit
 Mesues në qëndrat e strehimit

*Nje formular do te kerkohet per keto aktivitete

Nese keni nevoje per ndonje nga keto ndihma
Ju lutemi kontaktoni Koordinatoren e Prinderve ne Shkolle

Shynea Paris, Koordinatorja e Distriktit te Shkollave Publike te Waterbury, per te Pastrehet
Welcome Center 185 South Main Street 1st Floor gjithashtu njihet me adresen One Jefferson Square
Telefon:203.346.3511 x4058 Fax:203346.6168 sparis@waterbury.k12.ct.us

