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Termat dhe Përcaktimet në 
Edukimin Special  

Lista në vazhdim përmban termat, përcaktimet dhe akronimet, që përdoren 
gjerësisht nga shkollat dhe proçesi i Planit të Individualizuar Mësimor (IEP)  

Edukim Fizik i Adaptuar (APE)/ Adapted Physical Education (APE): Program i 
edukimit fizik i projektuar në mënyrë speciale, që përdor adoptimet për të 
plotësuar nevojat e nxënësve, të cilët kërkojnë udhëzime zhvilluese, ose 
korigjuese në edukim fizik. / Specially designed physical education program, using 

accommodations designed to fit the needs of students who require developmental or 

corrective instruction in physical education. 

Akomodimet/ Accommodations: Ndryshimet të cilat e lejonë një person me 

paaftësi të marrë pjesë plotësisht në një aktivit. Shembujt përfshijnë zgjatjen e 
kohës, formate të ndryshëm të testit dhe përshtatjen e mjedisit të klasës./ 
Changes that allow a person with a disability to participate fully in an activity. Examples 

include extended time, different test format, and alterations to a classroom environment. 

ADD/ADHD: Ç regullimi i Mungesës së Vemëndjes (ADD) dhe Ç regullimi i 

Mungesës së Vemëndjes të Aktiviteteve Intensive (ADHD)/ADD/ADHD: 
Attention Deficit Disorder (ADD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  

janë kondita mjekësore, që karakterizohen nga  mungesa e fokusimit të fëmijës, 
ndërsa ka impulsivitet dhe/ose mungesë vemëndje dhe aktivitet intensiv.   ADD 
dhe ADHD jane terma mjekësore dhe jo mësimore.  Ato mund të kualifikojnë një 
nxënës për shërbime të edukimit special, nën drejtimin e Dëmtime të tjera të 
Shëndetit (OHI)./ are medical conditions characterized by a child's inability to 

focus, while possessing impulsivity and/or inattention and hyperactivity.   ADD and 

ADHD are medical not educational terms.  They may qualify a student for special 

education services under the heading of Other Health Impairment (OHI). 

 Vlerësimi oseTreguesi i Testeve/Assessment or Evaluation: Term i përdorur 
për përshkrimin e të gjithë proçeseve diagnostikuese dhe testuese, që çojnë në e 
përpilimin e një Plani të  Individualizur Mësimor (IEP), për një nxënës me 
nevoja mësimore speciale./Term used to describe all of the testing and diagnostic 

processes leading up to the development of an appropriate Individualized Education 

Plan (IEP) for a student with special education needs. 

 
Sindroma Asperger/Asperger's Syndrome: Një tip i Ç regullimit të Përhapur 

të Zhvillimit (PDD), që karakterizohet nga dëmtime serioze në marrëdhëniet 
sociale dhe në zhvillim të kufizuar të sjelljes, interesave dhe aktiviteteve./A type 

of Pervasive Developmental Disorder (PDD) characterized by severe impairment in 

social interaction and the development of limited, repetitive patterns of behavior, 

interests, and activities. 

http://www.understandingspecialeducation.com/section-504.html
http://www.understandingspecialeducation.com/ADHD-in-children.html
http://www.understandingspecialeducation.com/ADHD-in-children.html
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/aspergers-syndrome.html
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Autizëm/Autism: Një çregullim në zhvillimin e trurit, që karakterizohet nga 

mangësi të marrëdhenieve sociale, komunikomit dhe nga sjellje të ndrydhura dhe 
të përsëritura, interesave dhe aktiviteteve. Shenja fillojnë përpara se fëmija të 
bëhet 3 vjeç./A brain development disorder characterized by impaired social 

interaction, communication and by restricted and repetitive behavior, interests, and 

activities. Signs begin before a child is 3 years old. 

Plani i Ndërhyrjes në Sjellje (BIP)/Behavior Intervention Plan (BIP): Ky term 

i Edukimit Special përdoret për përshkrimin e një plani të shkruar, i cili adresohet 
në problemet e sjelljes, që përfshijnë ndërhyrjet për sjelljen pozitive, strategjive 
dhe mbështetjes. Mund të përfshijë modifikime të programit, ndihmë shtesë dhe 
shërbime./Special education term used to describe the written plan used to address 

problem behavior that includes positive behavioral interventions, strategies and support. 

May include program modifications and supplementary aids and services.   

Verbëri/Blindness: Konditat e mungesës së perceptimit pamor për shkak të 
faktorëve psikologjikë, ose neurologjikë./Condition of lacking visual perception due 

to physiological or neurological factors. 

Paralizë Cerebrale (CP)/Cerebral Palsy (CP): Një seri problemesh të lëvizjes 
dhe çregullimesh fizike, të lidhura me dëmtime të trurit. Paraliza Cerebrale 
(CP) shkakton lëvizje të pa kontrolluara dhe kontraktime të muskujve dhe mund 
të reflektojnë probleme në ekuilibër dhe perceptim të hapsirës. Rastet e rënda 
mund të rezultojnë në paaftësi intelektuale, shkaktojnë bllokime, ose probleme 
në shikim dhe dëgjim./A series of motor problems and physical disorders related to 

brain injury. Cerebral Palsy (CP) causes uncontrollable reflex movements and muscle 

tightness and may cause problems in balance and depth perception. Severe cases can 

result in intellectual disability, seizures or vision and hearing problems. 

Dokumenta të grumbulluara/Cumulative File: Rekordet e mbajtura nga 

Drejtoria lokale Arsimore për çdo fëmijë të regjistruar në shkollë. Dokumentat 
mund të përmbajnë vlerësime dhe informacion rreth paaftësive të fëmijëve. Ato 
gjithashtu mbajnë klasën dhe rezultatet e vlerësimeve të standardizuara. 
Prindërit kanë të drejtën për t’i shikuar këto dokumente në çdo kohë./The records 

maintained by the local school district for any child enrolled in school. The file may 

contain evaluations and information about a child’s disability and placement. It also 

contains grades and results of standardized assessments. Parents have the right to 

inspect these files at any time.   

Shurdhëri/Deafness: Mangësi në dëgjim, të cilat ndikojnë në aftësinë e fëmijës 
për të kuptuar dhe proçeduar informacionin që paraqitet me gojë./Hearing 

impairment that affects a child’s ability to comprehend and process verbally presented 

information. 

http://www.understandingspecialeducation.com/definition-of-autism.html
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
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Paaftësi/Disability: Mangësi fizike, ose mendore, që kufizon ndjeshëm një ose 
më shumë aktivitete jetësore./Physical or mental impairment that substantially limits 

one or more major life activities. 

Proçesi i Përcaktimit të Nevojave/Due Process: Term në edukimin special, që 

përdoret për të përshkruar proçesin ku prindërit mund të mos jenë dakord me 
rekomandimet e programit të drejtorisë arsimore, ose mungesën e kushteve që 
janë miratuar nga shërbimet. Akti Mësimor për Individët me Paaftësi 
(IDEA) ofron dy mënyra për zgjidhjen e mospajtimeve, nëse nuk arrihet në 
marrëveshje me mënyra të tjera, ndërmjetësimin, ose seancën dëgjimore të 
paanëshme./Special education term used to describe the process where parents may 

disagree with the program recommendations of the school district or the lack of 

provision of agreed upon services. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

provides two methods for resolving disputes if agreement cannot be reached in any other 

way, mediation or fair hearing.   

Ndërhyrja në Moshë të Herëshme/Early Intervention: Programe për 
përshpejtimin e zhvillimit në fëmijët e vonuar dhe të vegjëlit përpara se të arrijnë 
moshën e shkollës; i projektuar që të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve 
përpara se fëmijët të rriten. /Programs for developmentally delayed infants and 

toddlers prior to school-age entry; designed to help prevent problems as the child 

matures. 

Ç regullime Emocionale(ED)/Emotional Disturbance (ED): Term që përdoret 

për të përshkruar një çregullim të diagnostikuar mendor, të sjelljes ose të 
çregullimit emocional, që ndikon negativisht në arritjet mësimore dhe është 
evident në një shkallë të madhe dhe për një periudhë kohe të gjatë./Term used to 

describe a diagnosable mental, behavioral or emotional disorder that adversely affects 

academic performance and is evident to a marked degree and over a long period of time. 

Shërbime për Vit Shkollor të Zgjatur (ESY)/Extended School Year Services 

(ESY): Shërbimet për vit shkollor të zgjatur janë për nxënësit me nevoja të 

veçanta, të cilat kërkojnë shërbime që zgjaten përtej vitit të regullt mësimor. 
Nxënësit duhet të demonstrojnë që pa   shërbimet ESY do të ketë një 
përkeqësim të aftësive dhe se koha e kërkuar për rekuperimin e këtyre humbjeve 
do të jetë mjaft e gjatë./ Extended school year is special education services for 

students with unique needs who require services in excess of the regular academic year. 

Students have to demonstrate that without the ESY services there would be a regression 

of skills and the time required to recoup those losses would be significant.   

Arsimi i Përshtatshëm Publik Falas (FAPE)/Free Appropriate Public 

Education (FAPE): Edukim Special dhe shërbimet e kërkuara nga një fëmijë, që 
ta aftësojnë atë për kapjen e programit mësimor dhe të cilat ofrohen pa pagesë 
për prindërit./Special education and related services required by a child to enable them 

to access the educational program and which are provided without charge to the parents. 

http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-due-process.html
http://www.understandingspecialeducation.com/fape.html
http://www.understandingspecialeducation.com/fape.html
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Vlerësim i Funksioneve të Sjelljes (FBA)/Functional Behavioral Assessment 

(FBA): Një mënyrë për shikimin e sjelljes së nxënësit, për përcaktimin e 
faktorëve që kontribuojnë në sjellje dhe rezultatet që mbajnë sjelljen./A way of 

looking at student behavior to determine the factors that contribute to the behavior and 

the outcomes that maintain the behavior. 

Dëmtim i Dëgjimit/Hearing Impairment: Ulje ose pamundësi e plotë në 
aftësinë për të dëgjuar, ose kuptuar tingujt./Full or partial decrease in the ability to 

detect or understand sounds. 

Përfshirje/Inclusion: Term i përdorur për të përshkruar shërbimin që i vendos 
nxënësit me paaftësi në klasat e arsimit të përgjithshëm, me shërbimet 
mbështetëse të duhura./Term used to describe service that places students with 

disabilities in general education classrooms with appropriate support services. 

Akti Mësimor për Individët me Paaftësi (IDEA) i vitit 2004/Individuals 

with Disabilities Education Act (IDEA) of 2004: Ligj i kaluar nga Kongresi, i cili 
përcakton dhe siguron dispozitat e shërbimeve të edukimit special./The law passed 

by Congress which defines and guarantees the provisions of special education services. 

Plani Mësimor i Individualizuar (IEP)/Individualized Education Plan (IEP): 

Term i Edukimit Special i përdorur nga Akti Mësimor për Individët me 
Paaftësi (IDEA) për të përcaktuar dokumentet me shkrim, të cilat çfaqin 
synimet, objektivat dhe shërbimet për nxënësit që marrin edukim special./ 
Special education term used by Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) to 

define the written document that states goals, objectives and services for students 

receiving special education.  

Vlerësimi Mësimor i Pavarur (IEE) /Independent Educational Evaluation 

(IEE):  Drejtoria Arsimore ngarkohet nga ligji që të drejtojë punën për vlerësimin 

e nxënësve që mund të përfshihen në edukimin special. Nëse prindërit nuk janë 
dakort me rezultatet e vlerësimit të drejtuar nga drejtoria arsimore për fëmijën e 
tyre, ata kanë të drejtën që të kërkojnë një vlerësim të ri të pavarur. Drejtoria 
Arsimore duhet të ofrojë informacion të plotë se si mund të përftohet një 
Vlerësim Mësimor i Pavarur (IEE). Një vlerësim mësimor i pavarur, 
nënkupton një vlerësim që drejtohet nga një specialist i kualifikuar, i cili nuk 
është i punësuar në drejtorinë arsimore./A school district is required by law to 

conduct assessments for students who may be eligible for special education. If the parent 

disagrees with the results of a school district's evaluation conducted on their child, they 

have the right to request an independent educational evaluation. The district must 

provide information about how to obtain an Independent Educational Evaluation (IEE). 

An independent educational evaluation means an evaluation conducted by a qualified 

examiner who is not employed by the school district. 

Plan Shërbimesh i Individualizuar për Familjen (IFSP)/Individualized 

Family Service Plan (IFSP): Proçesi i ofrimit të shërbimeve ndërhyrëse në moshë 

http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-process.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-process.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html


Translation and Interpretation Center  Special Ed. Vocabulary (Special Ed.) 

2/2012  Albanian  

të re, për fëmijët me nevoja speciale të moshës 0-3 vjeç. Nevojat e familjes 
identifikohen dhe një plan i shkruar ndërtohet dhe rishikohet periodikisht./A 

process of providing early intervention services for children ages 0-3 with special needs. 

Family based needs are identified and a written plan is developed and reviewed 

periodically. 

 
Plan Tranzicioni i Individualizuar (ITP)/Individualized Transition Plan (ITP): 

Ky plan fillon në moshën 14 vjeç dhe adresohet në fusha të aktiviteteve pas-
shkollore, të edukimit pas shkollës fillore, të punësimit, eksperiencës së 
komunitetit dhe aftësive të përditëshme jetësore./This plan starts at age 14 and 

addresses areas of post-school activities, post secondary education, employment, 

community experiences and daily living skills. 

Paaftësi Intelektuale (ID)/Intellectual Disability (ID): Term i përdorur për 

përshkrimin e nxënësve, të cilët kanë nivel intelektual dhe aftësi përshtatëse në 
jetën e përditëshme, nën nivelin mesatar. /Term used to describe students who have 

subaverage intelligence and adaptive skills of daily living. 

Mjedis më Pak Kufizues (LRE)/Least Restrictive Environment (LRE): Vendosja 

e nxënësit me nevoja speciale, në një mënyrë që të nxitë maksimumin e 
mundshëm të ndërveprimit me popullatën e përgjithëshme të shkollës. Opsionet 
e vendosjes ofrohen në vazhdimësi duke përfshirë klasën e zakonshme pa 
shërbime mbështetëse, klasën e zakonshme me shërbime mbështetëse, 
shërbime të caktuara mësimore, klasa speciale ditore dhe programe mësimore 
speciale private./The placement of a special needs student in a manner promoting the 

maximum possible interaction with the general school population. Placement options are 

offered on a continuum including regular classroom with no support services, regular 

classroom with support services, designated instruction services, special day classes and 

private special education programs. 

Integrimi/Mainstreaming: Term i përdorur për përshkrimin e integrimit të 
fëmijës me nevoja speciale, në klasën e rregullt për kohë të caktuar të ditës 
mësimore. Pjesa tjetër e ditës zhvillohet në klasat e edukimit special./Term used 

to describe the integration of children with special needs into regular classrooms for part 

of the school day. The remainder of the day is in a special education classroom.  

Paraqitja e Vendimit/Manifestation Determination: Brenda 10 ditëve shkollore, 

të një vendimi që merret për ndryshimin e vendit të një fëmije me paaftësi, si 
rrjedhojë e thyerjes së kodit të shkollës, ekipi i Planit Mësimor të 
Individualizuar (IEP) duhet të trajtojë të gjithë informacionin e fundit, nga ku 
të përcaktojë nëse çeshtja në fjalë është kryer për shkak të paaftësisë së 
nxënësit, apo është pasojë direkte e mos implementimit nga drejtoria arsimore e 
Planit Mësimor të Individualizuar (IEP)./ Within 10 school days of any decision 

to change the placement of a child with a disability because of violation of school code, 

the Individualized Education Plan (IEP) team must review all relevant information in 

the student's file to determine if the conduct in question was caused by the child's 

http://www.understandingspecialeducation.com/transition-IEP.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IDEA.html
http://www.understandingspecialeducation.com/school-discipline.html
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disability or if the conduct was a direct result of the school district's failure to implement 

the child's Individualized Education Plan (IEP).   

Terapistët Profesionistë/Occupational Therapists: Ofrojnë konsultime dhe 
mbështetje për personelin, që të përmirësojnë performancën mësimore të 
nxënësve, të lidhura me zhvillimet psikomotorike dhe ndjeshmërinë./Provide 

consultation and support to staff to improve a student’s educational performance related 

to fine motor, gross motor and sensory integration development.  

Ç regullimi Kundërshtues Provokues (ODD)/Oppositional Defiant Disorder 

(ODD): Një konditë në të cilën fëmija kundërshton autoritetin duke mos u bindur, 

duket kthyer fjalën, debatuar, ose të mbajturit e një qendrimi armiqësor, në një 
mënyrë që e kapërcen sjelljen e fëmijëve të tjerë të së njejtës moshë dhe kjo 
mënyrë sjelljeje vazhdon për më shumë se gjashtë muaj./A condition in which a 

child defies authority by disobeying, talking back, arguing or being hostile in a way that 

is excessive, compared to other children of the same age and this pattern continues for 

more than six months. 

Dëmtime Ortopedike/Orthopedic Impairment: Term i përdorur për përcaktimin 

e dëmtimeve të lindura, dëmtimeve të shkaktuara nga sëmundjet, ose shkaqe të 
tjera, të cilat ndikojnë në kockat dhe muskujt e individëve./Term used to define 

impairments caused by congenital anomaly, impairments by diseases and impairments by 

other causes that affect the bones and muscles of individuals. 

 
Dëmtime të tjera të Shëndetit/Other Health Impaired: Term i përdorur për 

përshkrimin e forcës së kufizuar, vitalitetit dhe gjallërisë, që reflekton në uljen e 
aftësive në mjedisin mësimor. Dëmtimet mund të vijnë nga shkaqe kronike, të 
tilla si azma, mungesë vemëndjeje, epilepsi, sëmundje të zemrës, hemofili, 
leuçemi, nefrite, ethe reumatizmale dhe animi./Term used to describe limited 

strength, vitality and alertness that results in decreased ability in the educational 

environment. Impairment could be a result of chronic health problems such as asthma, 

attention deficit disorder, epilepsy, heart condition, hemophilia, leukemia, nephritis, 

rheumatic fever and sickle cell anemia.  

Miratimi i Prindit/Parent Consent: Term i Edukimit Special i përdorur nga Akti 

Mësimor për Individët me Paaftësi (IDEA) për të theksuar, që ju keni qenë 
plotësisht i njohur në gjuhën tuaj amtare, ose në mënyra të tjera të komunikimit, 
për të gjithë informacionin rreth aktivitetit për të cilin ju keni dhënë miratimin 
tuaj dhe që ju e keni kuptuar dhe miratuar me shkrim këtë veprim./Special 

education term used by Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) that states 

you have been fully informed in your native language or other mode of communication of 

all the information about the action for which you are giving consent and that you 

understand and agree in writing to that action.   

Terapistët Fizikë/Physical Therapists: Ofrojnë konsultime dhe mbështetje për 

personelin, që të përmirësojnë performancën mësimore të nxënësve, të lidhura 

http://understandingspecialeducation.com/parent-consent.html
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me zhvillimet psikomotorike./Provide consultation and support to staff to improve a 

student’s educational performance related to functional gross motor development.  

Vendosjet Rezidenciale dhe Private : Pjesa B e Aktit Mësimor për 
Individët me Paaftësi (IDEA)/Residential and Private Placements: Part B of 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) nuk kërkon nga drejtoria 
arsimore, që të paguajë koston e edukimit të fëmijës tuaj në një shkollë private, 
ose mjedis tjetër, nëse drejtoria arsimore e realizon falas në arsimin publik, në 
përputhje me nevojat e fëmijës tuaj dhe ju zgjidhni ta çoni në një mjedis privat./ 
does not require a school district to pay for the cost of education for your disabled child 

at a private school or facility if the school district made free appropriate public 

education available to your child and you chose to place your child in private placement.  

 
Psikologu i Shkollës/School Psychologist: Asiston në identifikimin e nevojave 

intelektuale, sociale dhe emocionale të nxënësve. Ata ofrojnë konsultime dhe 
mbështetje për familjet dhe personelin në lidhje me sjelljen dhe konditat që 
lidhen me mësimin. Ata planifikojnë programet që përmbushin nevojat e veçanta 
të nxënësve dhe shpesh shërbejnë si ndërmjetës gjatë takimeve të Planit 
Mësimor të Individualizuar (IEP)./Assist in the identification of intellectual, 

social and emotional needs of students. They provide consultation and support to families 

and staff regarding behavior and conditions related to learning. They plan programs to 

meet the special needs of children and often serve as a facilitator during an 

Individualized Education Plan (IEP) meeting. 

Paaftësi Specifike për të Mësuar/Specific Learning Disability: Term i edukimit 

special i përdorur për përcaktimin e çrregullimit në një ose më shumë proçese 
bazë psikologjike në kuptimin, ose përdorimin e gjuhës së folur apo të 
shkruajtur, gjë që mund të çfaqet në aftësi jo të mirë dëgjuese, të të menduarit, 
të të folurit, të leximit, spellimit, ose në kryerjen e veprimeve matematikore./ 
Special education term used to define a disorder in one or more of the basic 

psychological processes involved in understanding or using language spoken or written 

that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or 

do mathematical computations.  

Dëmtimet Gjuhësore dhe të të Folurit/Speech and Language Impairments: 

Dëmtime në komunikim të tilla si marrja e gojës, çregullime në artikulacion, 
dëmtime gjuhësore apo zanore./Communication disorders such as stuttering, 

impaired articulation, language impairment or voice impairment. 

Specialistët Gjuhësore dhe të të Folurit/Speech and Language Specialists: 

Vlerëson nxënësit për vonesa në të folur dhe aftësitë gjuhësore dhe ofron 
shërbime direkte në fushat e fonetikës, morfologjisë, sintaksës, semantikës dhe 
pragmatikës. Ata gjithashtu ofrohen për dëmtimet në dëgjim dhe amplifikim./ 
Assesses students for possible delayed speech and language skills and provides direct 

services in the area of phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. They 

are also available regarding hearing impairments and amplification.  

http://www.understandingspecialeducation.com/learning-disorders.html
http://www.understandingspecialeducation.com/speech-disorders.html
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Sindroma Tourette/Tourette's Syndrome: Dëmtim që përfshin shumë pjesë 

lëvizëse të trupit dhe një ose më shumë tike zanore, të cilat çfaqen shumë herë 
gjatë ditës. Nëse fëmija ka sindromën Tourette, simptomat çfaqen kryesisht në 
moshat 3-10 vjeç./Disorder that includes multiple motor and one or more vocal tics, 

which occur many times per day, nearly daily. If a child has Tourette's syndrome, 

symptoms tend to appear between the ages of 3-10 years old.  

Dëmtim Traumatik i Trurit/Traumatic Brain Injury: Një dëmtim i trurit i 

shkaktuar nga shkaqe të jashtme fizike, që rezultojnë në paaftësi të pjesëshme 
apo të plotë, ose në dëmtime psikosociale. Dëmtimi në kokë mund të jetë i 
brendshëm ose i jashtëm(me plagë)./An acquired injury to the brain caused by an 

external physical force resulting in total or partial functional disability or psychosocial 

impairment. Applies to open or closed head injuries.  

Ç regullime Pamore/Visual Impairment: Ç regullim në shikim, i cili edhe me 
korigjimet e mundëshme, ndikon në performancën e fëmijës./Impairment in vision 

that even with correction adversely affects a child’s educational performance.  

Specialistët e Shikimit/Vision Specialists: Ofrojnë konsultime e mbështetje për 

personelin dhe kryejnë mbështetje për nxënësit me çregullime në shikim. Ata 
ofrojnë vlerësime të shikimit dhe modifikime në kurikulë, përfshirë “Braille”, 
shkronja të mëdha dhe media dëgjuese./Provide consultation and support to staff 

and direct instructional support to students with visual impairments. They provide 

functional vision assessments and curriculum modifications including Braille, large type 

and aural media.  

Plani i Shërbimit 504/504 service plan: Një nxënës që është përcaktuar i 

paaftë, por nuk kërkon program të veçantë, mund të ketë modifikime dhe 
akomodime, të nevojshme që të performojë në të njejtin nivel si shokët e tij, 
përfshihet në Planin e Shërbimit 504.  Disa shembuj shërbimesh mund të 
përfshijnë, vend për karrige me rrota, monitorim të nivelit të sheqerit në gjak, 
një model tjetër librash, mjedis ngrënie tjetër, ose rrugë të tjera për të marrë 
shënime në klasë./A student who has a defined disability but does not require specially 

designed instruction, may have the modifications and accommodations they will need in 

order for them to have an opportunity perform at the same level as their peers, defined in 

a 504 service plan.  Some examples of services might include such things as wheelchair 

ramps, blood sugar monitoring, an extra set of textbooks, a peanut-free lunch 

environment, or alternate ways of taking notes in class. 

http://specialchildren.about.com/od/schoolstrategies/tp/sparetextbooks.htm

