
McKinney-Vento Act  
 Federal and State Law 

Akti McKinney-Vento (MV) përkufizon individet "fëmijë dhe të rinj" që nuk kanë një vendbanim fiks, të rregullt dhe 
adekuat gjatë natës 
 

Për shkak të humbjes së baneses, vështirësive ekonomike ose të një arsye të ngjashme, ju mund të kualifikoheni për 
Aktin e MV nëse përkohësisht: 

 Jetoni me një mik apo anëtar të familjes -për shkak të humbjes së baneses, vështirësive 
ekonomike ose te një arsye të ngjashme. 

 Jetoni në një kamp, vend emergjent, ne një strehë tranzitore ose ne një ambient të 
ngjashëm - për shkak të humbjes së banese, vështirësive ekonomike ose per një arsye të 
ngjashme.  

 Jetoni në një hotel/motel apo strehe për shkak të mungesës së akomodimeve alternative 
adekuate-për shkak të humbjes së banesës, vështirësive ekonomike ose per një arsye të 
ngjashme.  

 Jetoni në makine, parqe, hapësira publike, ndërtesa të braktisura, banesa jashte standartit, 
stacione autobusësh ose trenash ose ambiente të ngjashme - për shkak të humbjes së 
baneses, vështirësive ekonomike ose per një arsye të ngjashme.  

 

Disa nga aresyet e paplanifikuara qe kualifikohen perse ju jeni përkohësisht pa një vendbanim të përhershëm 
(per këtë vit që nga gushti i vitit 2020) jane: 
 

 Nje zjarr ne shtepi dhe ju eshte dashur te ndyshoni vendbanim.  

 Nje zyrtar i policise bashkiake e konsideron shtëpinë tuaj të pabanueshme dhe ju është 
dashur te ndryshoni vendbanim.  

 Nese jeni dëbuar nga shtëpia juaj (nga pronari, nga një tjetër person i aferm/partner, 
prind/kujdestar) dhe ju është dashur të ndryshoni vendbanim  

 Divorc/shkeputje nga bashkejetesa dhe jeni detyruar te shpernguleni  

 Duhet te zhvendoseni nga shtepia per aresye te dhunes dhe ju duhet te ndyshoni 
vendbanim.    

 Jeni nxjerre nga shtepia dhe duhet te zhvendoseni diku tjeter 

 Levizni perkohesisht nga nje shtepi ne nje tjeter dhe duhet te gjeni nje vendbanim  

 Keni pasur fatkeqesi natyrore dhe ju duhet te ndyshoni vendbanim.    

 Ju eshte nderprere korenti ose gazi per t’u ngrohur dhe ju duhet te ndyshoni vendbanim.    

 Prindi/Kujdestari ndërron jete ose denohet me burgim dhe ju duhet te zhvendoseni 

Kjo mund t’i ndodhe secilit në çdo kohe. Ju nuk jeni vetem! Programi MV program eshte ketu per t’u ndihmuar.  

Ne qofte se mendoni se mund te jeni ju ose dikush qe mund te njihni, ndihma dhe informacioni jane ne dispozicion. Ju 
lutemi kontaktoni Shynea Paris, Koordinatorja e Distriktit per Nxenesit ne Tranzicion, ne 203.346.3511, linja 3 ose 
sparis@waterbury.k12.ct.us. 
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