Një udhëzues i Home Office për

të jetuar në
akomodimin e azilit
Albanian
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Qëllimi i këtij udhëzuesi

Ky udhëzues është për azilkërkuesit që qëndrojnë në
akomodim të përkohshëm ndërkohë që shqyrtohet kërkesa
e tyre për azil.
Përmban informacione të rëndësishme në lidhje me:
• strehimin dhe shërbimet që pritet të merrni nga ne
• organizatat që japin ose ofrojnë këto shërbime
• çfarë presim nga ju
• ku t’i raportoni problemet, shqetësimet dhe ndryshimet e rrethanave

Si duhet ta përdor këtë broshurë?
Ju lutem lexojeni këtë broshurë me kujdes. Nënvizoni ose ngjyrosni çdo informacion
që është i rëndësishëm për ju dhe për familjen tuaj. Në këtë broshurë ka shumë
informacione, ndaj ju lutemi mbajeni në një vend të sigurt që ta shikoni më vonë.

Çfarë mund të pres si pjesë e prezantimit?
Do t’ju jepen çelësa për të hyrë në pronë, dhe një prezantim i hollësishëm nga ofruesi
i akomodimit. Do të merrni informacione rreth pajisjeve dhe utiliteteve në një gjuhë që
e kuptoni.

Gjithashtu do të merrni:
• informacione rreth ofruesit të akomodimit dhe çfarë të prisni prej tij
• informacione rreth Migrant Help dhe çfarë të prisni prej tyre
• informacione rreth shërbimeve lokale që mund t’i përdorni, si për shembull, shëndeti,
arsimi, autoriteti lokal (qeveria lokale) dhe shërbimet e asistencës
• broshurën “Home Office Guide to Rights and Expectations in the UK” (Udhëzues
i Home Office për të drejtat dhe pritshmëritë në Mbretërinë e Bashkuar), në të cilën
gjenden informacione lidhur me kulturën në Mbretërinë e Bashkuar dhe shërbimet
e disponueshme ndërkohë që jeni në Mbretërinë e Bashkuar
Nëse nuk keni asnjë prej këtyre shërbimeve ose burimeve, ju lutem pyesni oficerin
e strehimit për to. Mbajini broshurat në një vend të sigurt dhe lexojini përsëri më vonë.
Informacionet e kësaj broshure mund t’i shihni edhe online në:
www.gov.uk/government/publications/living-in-asylum-accommodation
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Tregojini menjëherë oficerit të strehimit nëse besoni se
akomodimi nuk është i përshtatshëm për një nevojë specifike që
keni, për shembull, një nevojë për shkak të një aftësie të kufizuar.
Cilat janë organizatat e rëndësishme që punojnë për të më
siguruar akomodim dhe asistencë?
Home Office i cili është organi përgjegjës për akomodimin
ku jetoni dhe për asistencën financiare.
Migrant Help është ofruesi i Advice, Issue Reporting
and Eligibility (AIRE) (Këshilla, raportimi i problemeve dhe
pranueshmëria) i caktuar nga Home Office. Është një
organizatë bamirësie e veçantë nga Home Office e cila ofron
këshilla të pavarura. Nëse ju duhet informacion në lidhje me
asistencën, informacion për të raportuar një problem, ose
për t’i treguar Home Office për një ndryshim të rrethanave
tuaja, duhet të kontaktoni Migrant Help me telefon në
0808 8010 503.

Ofruesi i akomodimit tuaj. Home Office përdor kompani
private për t’ju ofruar strehim. Kur të hyni, do t’ju caktohet
një oficer strehimi i cili do t’ju bëjë një prezantim të pronës
dhe do t’i përgjigjet çdo pyetjeje që mund të keni.
Autoritetet lokale, të njohura gjithashtu si këshilla, janë
pjesë e qeverisë që ofrojnë shërbime publike dhe lehtësira
në një zonë lokale, si për shembull shkolla dhe shërbime
sociale. Cilat janë shërbimet lokale që ofrohen dhe kush
i ofron ato varet nga fakti nëse jetoni në Angli, Skoci, Uells
apo në Irlandën e Veriut.
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Kontaktimi i shërbimeve të urgjencës
Në rast urgjence, duhet të telefononi 999 menjëherë dhe t’i tregoni operatorit të
shërbimit se çfarë shërbimi ju duhet – zjarrfikësja, policia ose ambulanca. Është
e rëndësishme që t’i telefononi këta numra në raste urgjencash.
Nëse nuk flisni anglisht, duhet të thoni emrin e gjuhës që doni të flisni kur telefononi 999.
Do t’ju sigurohet një përkthyes nëse ka. Telefonatat në 999 janë falas.
Policia: kur ushtrohet dhunë ose kërcënohet për dhunë, ose nëse jeni dëshmitar
i një krimi që po kryhet, duhet të telefononi 999 dhe të kërkoni policinë. Nëse doni të
raportoni një krim ose keni qenë viktimë e një krimi që nuk ka nevojë për shërbimet
e urgjencës, duhet të telefononi 101.
Zjarr: nëse shikoni një zjarr që mund të jetë i rrezikshëm ose shenja zjarri, si tym, duhet
të telefononi 999 menjëherë dhe të kërkoni shërbimin e zjarrfikëses. Nuk duhet të
afroheni apo të mundoheni ta fikni vetë një zjarr të rrezikshëm.
Ambulanca: nëse ka ndonjë emergjencë mjekësore kur dikush është shumë sëmurë
ose shumë i lënduar dhe jeta e tij është në rrezik, duhet të telefononi 999 dhe të
kërkoni një ambulancë. Për shqetësimet mjekësore urgjente që nuk kanë nevojë për
ambulancë, duhet të telefononi 111.

Keni pyetje?
Për çdo pyetje që mund të keni:
>> shikoni broshurën e prezantimit dhe informacioneve
>> vizitoni www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
ose www.migranthelpuk.org
>> telefononi Migrant Help në 0808 8010 503
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Pjesa 1

Udhëtimi për t’u akomoduar në azil

Sasia e kohës që duhet për të shqyrtuar një kërkesë azili
mund të ndryshojë. Mund të ndryshojë në varësi të faktit se
sa kompleks është rasti juaj dhe sa kohë duhet për të marrë
dëshmi dhe dokumente.
Asistenca për azil, përfshirë këtu edhe akomodimi, u ofrohet azilkërkuesve që nuk kanë
asnjë mënyrë tjetër për të mbështetur veten. Akomodimi për azil nuk ofrohet me mundësi
zgjedhjeje, ndaj ju nuk mund të zgjidhni se ku doni të jetoni. Megjithatë, ofruesi i akomodimit
tuaj duhet të sigurohet që akomodimi të plotësojë çdo nevojë specifike që mund të keni.

1. Akomodimi fillestar
Akomodimi fillestar është një strehim afatshkurtër që mund të “full-board”,
“half-board” ose me vetë-katering. Zakonisht është në një ambient të tipit hostel.
Është për azilkërkuesit që kanë nevojë për akomodim urgjent, para se të jenë
shqyrtuar plotësisht aplikimet e tyre për asistencë dhe para se të merret vendimi
për akomodimin afatgjatë. Sasia e kohës që njerëzit jetojnë në akomodim fillestar
mund të ndryshojë, por rreth 3-4 javë është normale, para se të futeni në një
akomodim të përbashkët.

2. Akomodimi i përbashkët
Ju ndodheni këtu. Akomodimi i përbashkët është një akomodim afat-gjatë
i përkohshëm që menaxhohet nga ofruesit e akomodimit për llogari të Home
Office. Zakonisht do të jeni në gjendje të jetoni në akomodimin e përbashkët
derisa të jetë vendosur plotësisht kërkesa juaj për azil. Nuk është gjithnjë
e mundur të qëndroni në të njëjtën pronë.

3. Ecim përpara
Kur të jetë marrë plotësisht vendimi për kërkesën tuaj për azil (përfshirë edhe
çdo apelim), do t’ju duhet të largoheni nga akomodimi i azilit dhe asistenca
nga Home Office do të ndalojë. Nëse ju jepet leja për të qëndruar, ju do të
keni të drejtën të punoni, të kërkoni përfitimet e përgjithshme, dhe të merrni
ndihmë në lidhje me këtë po njëlloj si banorët e tjerë të Mbretërinë e Bashkuar.
Megjithatë, nëse kërkesa juaj nuk është e suksesshme, pritet që të largoheni
nga Mbretëria e Bashkuar. Do të ofrohen këshillë dhe ndihma nga Migrant Help
menjëherë sapo të merrni vendimin nga Home Office. Mund të gjeni më shumë
informacion rreth kësaj në pjesën “Ecim përpara”.
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Pritshmëritë
Do të trajtoheni gjithnjë me respekt, drejtësi dhe barazi. Po njëlloj, presim nga ju që ta
trajtoni të gjithë stafin dhe njerëzit me të cilët jetoni në të njëjtën mënyrë.
Çdo problem lidhur me akomodimin ose asistencën tuaj duhet ta raportoni menjëherë
sapo ta vini re, duke kontaktuar Migrant Help. Kërkesa juaj për azil ose banim në një
banesë të përbashkët nuk do të ndikohet nga raportimi i një çështjeje ose problemi.

Konfidencialiteti dhe ndarja e të dhënave
Home Office dhe ofruesit tanë do t’i mbrojnë dhe do t’i mbajnë konfidenciale
informacionet tuaja personale. Ka disa raste ku mund të jetë e nevojshme që t’i ndajmë
informacionet tuaja me agjenci të tjera. Këtu përfshihet:
• ndarja e informacioneve me këshillat lokalë në mënyrë që t’ju ofrohet kujdes social,
strehim i veçantë ose përshtatje e pronave
• ndarja e informacioneve me shërbimet shëndetësore për t’u siguruar që të
sigurohen masat e duhura të kujdesit shëndetësor për nevojat tuaja të përgjithshme
shëndetësore dhe për çdo problem mjekësor
• ndarja e informacioneve për të mbrojtur ose “siguruar” familjen tuaj dhe juve,
sidomos fëmijët dhe të rriturit e pambrojtur
• ndarja e informacioneve përkatëse me autoritetet e arsimit në mënyrë që ata t’ju
ofrojnë shërbimet e tyre
• raportimi i çështjeve kriminale në polici dhe për t’ju ndihmuar që të jeni të sigurt në
komunitet
• ndarja e informacioneve për luftuar mashtrimet
• zbulimi i informacioneve lidhur me procedurat gjyqësore
Çdo agjencie me të cilën ndahen të dhënat tuaja do t’i duhet gjithashtu të respektojë
konfidencialitetin e informacioneve tuaja. Mund të bëni një kërkesë për akses subjekti
që të shihni informacionet që ka rreth jush Home Office ose organizatat e tjera.
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Kushtet e asistencës
• Duhet të ndiqni rregullimet që janë bërë për ju lidhur me udhëtimin.
Për shembull, transferimi në një banesë tjetër. Duhet t’i tregoni më përpara Home
Office nëse ka ndonjë arsye pse nuk jeni në gjendje të ndiqni rregullimet e bëra për
udhëtimin.
• Duhet të jetoni në adresën e autorizuar. Do t’ju duhet të merrni leje nga Home
Office duke kontaktuar Migrant Help nëse planifikoni të jeni larg për më shumë se
7 ditë me radhë. Nuk duhet të mungoni për më shumë se 14 ditë ose net brenda
një periudhe prej 6 muajsh.
• Duhet të ndiqni rregullat e akomodimit ku po qëndroni.
Ofruesi i akomodimit do t’ju tregojë rregullat.
• Nuk duhet të silleni në mënyrë të dhunshme ose të abuzoni me të tjerët me
gojë ose fizikisht. Sjellja e dhunshme mund të rezultojë në ndjekje penale si edhe
të bëjë që ju të humbni akomodimin dhe asistencën financiare.
• Duhet ta merrni rregullisht asistencën tuaj financiare. Kur ju jepet një shumë
javore për të mbuluar nevojat bazë të jetesës, dhe nëse këto nuk përdoren, ne mund
t’ju pyesim pse.
• Duhet t’i zbatoni kërkesat e vendosura nga Oficeri i Emigracionit në lidhje
me raportimin. Nëse nuk e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të merrni
asistencën. Formulari BAIL 201 që keni marrë në intervistën e kontrollit tregon
kushtet e garancisë së emigracionit tuaj.
• Duhet t’i zbatoni kërkesat e Home Office. Këtu përfshihen kërkesat për:
• informacion lidhur me kërkesën për azil
• informacion lidhur me asistencën e azilit dhe
• pjesëmarrjen tuaj në çdo intervistë
Nëse nuk i përmbaheni kushteve të asistencës suaj, rrezikoni ta humbisni atë.
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Ndryshimi i rrethanave
Tregojini menjëherë Home Office nëse ju ndryshojnë rrethanat. Mënyra më e lehtë për ta
bërë këtë është përmes Migrant Help. Nëse nuk keni më nevojë për akomodim, përsëri
mund të merrni ndihmë financiare, por më parë duhet ta kërkoni.
Ndryshimet e rrethanave për të cilat duhet t’i tregoni Home Office janë:
• nëse merrni para ose pasuri financiare
• nëse filloni punë (duhet të siguroheni që keni leje për të punuar para se të filloni
një punë)
• nëse transferoheni në një adresë tjetër ose nëse vendosni të jetoni me familjen,
miqtë ose një partner
• nëse martoheni, ndaheni, divorcoheni ose përbëni një partneritet civil
• nëse shtroheni në spital ose futeni në burg
• nëse ju (ose partnerja juaj) ngel shtatzënë ose lindni fëmijë
• nëse ndonjë prej fëmijëve tuaj lë shkollën ose largohet nga shtëpia
• nëse ndonjë prej pjesëtarëve të tjerë të familjes vjen te ju në Mbretërinë e Bashkuar
ose largohet nga Mbretëria e Bashkuar
• nëse dikush tjetër vjen ose largohet nga shtëpia juaj
• nëse ndryshoni emrin
• nëse planifikoni të largoheni nga Mbretëria e Bashkuar e të ktheheni në shtëpi
Nëse nuk na tregoni për ndonjë ndryshim në rrethanat tuaja, ju:
• mund të humbni asistencën nga Home Office
• mund t’ju duhet të ktheni asistencën që keni marrë, e cila nuk ju takonte
• mund të jeni fajtor për shkelje të Ligjit për Emigracionin dhe Azilin 1999
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Apelimi i një vendimi për azilin
Zakonisht mund të apeloni para gjykatës First-tier Tribunal (Asistencë azili) nëse:
• aplikimi juaj për azil është refuzuar
• keni marrë asistencë për azil por tani ka ndaluar
Do të merrni një letër nga Home Office nëse aplikimi juaj është refuzuar ose asistenca
juaj është ndaluar, në të cilën shpjegohet se përse është marrë vendimi. Letra do t’ju
tregojë gjithashtu nëse mund të apeloni, dhe si mund të apeloni. Gjykata qëndron
e pavarur nga qeveria. Një gjykatës do t’i dëgjojë të dyja palët e argumentit para se të
marrë vendimin.
Mund të merrni ndihmë dhe këshilla para apelimit.
• Migrant Help mund t’ju ndihmojë me plotësimin e një formulari apelimi
• Kontaktoni Asylum Support Appeals Project (ASAP) (Projektin e apelimeve për
asistencën e azilit) për përfaqësi ligjore falas nëse keni seancë me gojë në First-tier
Tribunal (Asistencë azili). www.asaproject.org
• Mund të kontaktoni Refugee Action www.refugee-action.org.uk dhe Refugee
Council www.refugeecouncil.org.uk për këshilla dhe ndihmë - ata mund të jenë në
gjendje të gjejnë një organizatë tjetër që t’ju ndihmojë. (Anglia dhe Uellsi)
• Gjithashtu mund të merrni këshilla të tjera ligjore, përfshirë edhe nga një avokat.
Për më shumë informacion, shkoni në www.gov.uk/find-a-legal-adviser
Më shumë informacion mund të gjendet në
www.gov.uk/appeal-first-tier-asylum-support-tribunal
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Pjesa 2

Organizata të rëndësishme

Home Office
Çfarë është Home Office?
Home Office është departamenti kryesor qeveritar i Mbretërisë së Bashkuar për
emigracionin dhe vizat, pasaportat, policinë, shërbimet e zjarrfikëses dhe të shpëtimit
dhe për t’u siguruar që shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar të jenë të mbrojtur. Pjesa
e Home Office me të cilin do të merreni drejtpërdrejt quhet UK Visas and Immigration
(UKVI).

Çfarë mund të pres nga Home Office?
Kërkesa juaj për azil do të përpunohet dhe vlerësohet nga direktorati i emigracionit dhe
mbrojtjes i UKVI. Fakti nëse kërkesa juaj për azil do të jetë e suksesshme apo jo do të
varet nga vlerësimi që ata do të bëjnë, dhe ata do t’ju kontaktojnë në lidhje me vendimin
që merret.
Akomodimi dhe asistenca juaj e azilit mbikëqyren nga një pjesë e UKVI-së, direktorati
Resettlement, Asylum Support and Integration (RASI).
RASI është përgjegjës për të vendosur se çfarë asistence duhet të merrni dhe për
mbikëqyrjen e ofruesve që ofrojnë këtë asistencë. RASI gjithashtu do të sigurohet që
shërbimet e ofruara nga ofruesit e akomodimeve të plotësojnë pritshmëritë që gjenden
në këtë broshurë.

Çfarë pret nga unë Home Office?
Home Office pret që ju t’i përmbaheni të gjitha kushteve të asistencës suaj, dhe që të
na tregoni për çdo ndryshim të rrethanave tuaja. Nëse nuk e bëni, kjo mund të ndikojë
në të drejtën tuaj për të marrë asistencë.
Mos i shpërfillni letrat që ju dërgohen nga Home Office. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë
po thuhet në një letër, kontaktoni Migrant Help për këshilla dhe udhëzime.
Mund të mësoni më shumë informacion rreth shërbimeve që ofrohen nga qeveria duke
vizituar www.gov.uk
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Ofruesi i akomodimit tuaj?
Çfarë është një ofrues akomodimi?
Një ofrues akomodimi është një kompani e kontraktuar nga Home Office për t’u dhënë
azilkërkuesve akomodim dhe për ta mirëmbajtur akomodimin. Ofruesit e akomodimeve
ndryshojnë sipas vendit.

Skoci
Mears Group

Irlanda e Veriut
Mears Group
Verilindje, Jorkshajër
dhe Hambersajd
Mears Group

Veriperëndim
Serco

Midlends dhe në
lindje të Anglisë
Serco

Uells
Clearsprings
Ready Homes
Jug
Clearsprings
Ready Homes
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Çfarë mund të pres nga ofruesi i akomodimit tim?
Shërbimet që do të sigurojë një ofrues akomodimi përfshijnë:
• sigurimi dhe mirëmbajtja e akomodimit, mobilieve, pajisjeve dhe utiliteteve
• një shërbim prezantimi kur vini në pronë, duke përfshirë informacione rreth
komunitetit lokal dhe shërbimeve lokale që janë në dispozicion për ju
• vizita në banesë të paktën një herë në muaj
• promovimin e mirëqenies, përfshirë dhënien e rekomandimeve për te agjencitë
përkatëse ku është e nevojshme
• ofrimin e shërbimeve të përkthimit aty ku është e nevojshme kur komunikon me ju
• shpjegimin e proceseve të vlerësimeve dhe ankesave dhe zgjidhjen e çdo ankese
brenda 5 ditësh kur është e mundur
• menaxhimin e sjelljes së papërshtatshme e të dhunshme që mund të ndodhë në
akomodim
• informimin se ku ndodhen mjekët më të afërt të disponueshëm (doktorët) ose
ndihmën për t’u regjistruar te një mjek nëse keni një problem shëndetësor
• dhënien e asistencës së drejtpërdrejtë kur nuk jeni në nevojë mjekësore të dukshme
dhe urgjente ose specifike pas mbërritjes në akomodim
• ofrimin e transportit nëse transferoheni në një pronë tjetër
• ofrimin e financimit emergjent nëse ka një problem me asistencën tuaj financiare të
zakonshme
Nëse keni probleme me pronën gjatë qëndrimit në akomodimin e përbashkët, duhet
t’i ngrini këto probleme nëpërmjet Migrant Help në 0808 8010 503. Ata më pas
do ta ngrenë çështjen në emrin tuaj me ofruesin e akomodimit. Shikoni ‘Raportimi
i problemeve dhe ankesat’ për më shumë informacion.

Çfarë pret nga unë ofruesi i akomodimit?
Duhet të tregoni respekt për akomodimin. Këtu përfshihet mbajtja pastër dhe kujdesi
për të mos i dëmtuar instalimet dhe pajisjet në pronë. Gjithashtu duhet të tregoni
respekt për këdo me të cilin e ndani akomodimin,
dhe për stafin që takoni.
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Migrant Help
Çfarë është Migrant Help?
Migrant Help është një organizatë bamirësie që operon një shërbim
kombëtar të quajtur Advice, Issue Reporting and Eligibility (AIRE)
veçmas nga Home Office. Migrant Help mund t’ju japë këshilla dhe
udhëzime të pavarura lidhur me procesin për azilin dhe lidhur me të
drejtat tuaja. Ata mund t’ju drejtojnë gjithashtu në shërbime të tjera
të disponueshme në Mbretërinë e Bashkuar.

Çfarë mund të pres nga Migrant Help?
Migrant Help do t’ju ndihmojë të merrni ndihmë financiare, akomodim, këshilla ligjore
dhe shërbime të tjera të cilat ju takojnë me ligj. Ata do t’ju japin informacion për t’ju
ndihmuar të kuptoni procesin e azilit, të drejtat tuaja për asistencë dhe mënyrën si
mund të merrni shërbime të tjera bazë (si kujdesi shëndetësor dhe këshilla ligjore) para
intervistës suaj për azil.
Në linjën telefonike falas të Migrant Help mund të flisni në gjuhën tuaj. Ndër temat për të
cilat ata mund t’ju ndihmojnë përfshihen:
• si të kërkoni azil
• asistenca financiare
• gjetja e përfaqësisë ligjore
• proceset e azilit
• marrja e kujdesit shëndetësor
• asistenca e akomodimit
• çdo çështje tjetër azili
Linja e tyre telefonike ndihmon një numër të madh azilkërkuesish dhe këto linja mund të
ngarkohen shumë gjë që mund të shkaktojë vonesë për t’iu përgjigjur telefonatës suaj. Ju
lutem kini durim dhe telefonatës suaj do t’i jepet përgjigje sa më shpejt të jetë e mundur.
Migrant Help mund t’ju ndihmojë gjithashtu të plotësoni formularin për mbështetje
financiare dhe azili akomodues. Ky njihet si ASF1. Ata do t’ju ndihmojnë gjithashtu nëse
keni nevojë t’i tregoni Home Office një ndryshim të rrethanave.
Migrant Help nuk mund të ofrojë këshilla ose përfaqësi ligjore. Ata mund t’ju japin
informacione se si të merrni shërbime ligjore. Gjithashtu mund të kërkoni një këshillues
ligjor në www.gov.uk/find-a-legal-adviser
Migrant Help duhet të kontaktohet gjithashtu nëse doni të bëni një ankesë lidhur me
ofruesin e akomodimit, ofruesin e pagesave, Home Office ose vetë Migrant Help. Nëse
keni probleme me akomodimin, duhet të kontaktoni gjithashtu Migrant Help. Mund të
gjeni më shumë informacion se si ta bëni këtë në ‘Raportimi i problemeve dhe ankesat’.
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Çfarë pret nga unë Migrant Help?
• Kur komunikoni me Migrant Help, ju lutem mbani në dispozicion numrat e referencës
nga dokumentet e Home Office.
• Merrni pjesë në çdo takim që lihet për ju. Merrni çdo informacion ose dokument që
lidhet me ankesën tuaj.
• Flisni me Migrant Help personalisht kurdoherë që është e mundur në vend se t’u
kërkoni miqve ose familjes të flasë në emrin tuaj. Mos u shqetësoni nëse nuk flisni
anglisht. Do të ketë përkthyes në dispozicion.
• Mbani shënime kur telefononi Migrant Help ose kur merrni pjesë në një takim, në
këtë mënyrë të gjitha kërkesat tuaja do të trajtohen me efektshmëri.
• Përgjigjuni pyetjeve të tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Ata janë të stërvitur në
bërjen e pyetjeve për t’ju ndihmuar me kërkesën tuaj.
• Mbajini të përditësuar në lidhje me çdo ndryshim në detajet e kontaktit si numri
i telefonit ose adresa e email-it.
• Migrant Help do të konfirmojë gjithnjë identitetin tuaj dhe asnjëherë nuk do t’ia
zbulojë informacionet personale palëve të tjera përveç nëse jepni aprovimin tuaj.
• Migrant Help nuk pranon asnjë lloj sjelljeje abuzuese, kërcënuese ose agresive. Stafi
i tyre do t’ju trajtojë me mirësjellje dhe respekt. Ju lutem bëni të njëjtën gjë kundrejt
tyre.

Kontaktimi i Migrant Help
Mund të gjeni më shumë informacion dhe këshilla të përkthyera në 10 gjuhë në faqen
e internetit të Migrant Help në www.migranthelpuk.org.
Ata mund të kontaktohen gjithashtu në mënyrat e mëposhtme:
Telefon: 0808 8010 503
Email: as@migranthelpuk.org
Adresa: Migrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
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Pjesa 3

Raportimi i problemeve dhe ankesat

Nëse keni ndonjë problem me akomodimin ose asistencën,
ose nëse doni të bëni një ankesë në lidhje me ndonjë prej
organizatave, duhet ta bëni këtë nëpërmjet Migrant Help sa
më shpejt të mundeni.
Çdo ankesë ose problem i ngritur nuk do të ndikojë në kërkesën tuaj për azil apo në
të drejtën tuaj për asistencë. Jini të sigurt se çdo ankesë që bëni merret seriozisht dhe
shqyrtohet nga organizatat përkatëse. Defektet e raportuara do të trajtohen brenda një
periudhe kohore të caktuar në varësi të kategorisë së defektit. Në pjesën “Riparimet dhe
mirëmbajtja” gjenden disa shembuj. Nëse defekti nuk rregullohet brenda kësaj periudhe,
duhet të kontaktoni Migrant Help përsëri dhe ata do ta përshkallëzojnë problemin.
Është e rëndësishme që nëse doni të bëni një ankesë, bëjeni sa më shpejt të
jetë e mundur. Komentet dhe ankesat janë të mirëpritura pasi ato ndihmojnë në
përmirësimin e shërbimeve që ofrohen.
Duhet të kontaktoni Migrant Help në lidhje me:
Çështjet e mirëmbajtjes – për të raportuar problemet lidhur me akomodimin në azil.
Ata do të flasin me ofruesin e akomodimit në emrin tuaj për t’i adresuar këto.
Kërkesat për asistencë – nëse mendoni se ekziston rrezik për shëndetin dhe
mirëqenien tuaj ose të familjes suaj. Kjo mund të jetë për të raportuar pakujdesitë
e dyshuara lidhur me fëmijët, dhunën në familje, ngacmimin ose shfrytëzimin seksual,
sjelljen e papërshtatshme, varfërinë ekstreme ose mungesën e strehimit ose dyshimet
për ekstremizëm ose radikalizëm.
Çështjet lidhur me pagesat për azil – në rast se ju humb karta ose jua vjedhin, nëse
harroni PIN-in, merrni gabimisht pagesë ose nuk merrni pagesën tuaj. Ata do të flasin
me ofruesin e pagesave në emrin tuaj.
Ankesat – nëse doni të bëni një ankesë në lidhje me shërbimet e ofruara nga Migrant
Help, ofruesi i akomodimit, ofruesi i pagesave të asistencës për azil ose Home Office
Komentet – për të përmirësuar vazhdimisht asistencën e disponueshme gjatë rrugës
për kërkimin e azilit. Mund t’u tregoni për eksperiencën tuaj ose për shërbimet e ofruara
nga Migrant Help, nga ofruesi i akomodimit, ofruesi i pagesave të asistencës për azil
ose nga Home Office. Ata do t’ia përcjellin komentet tuaja organizatës përkatëse.
Për të bërë këtë, telefononi 0808 8010 503 ose shkarkoni formularin e komenteve ose
ankesave nga faqja e internetit e Migrant Help. Çështja e ngritur do të zgjidhet nga
Migrant Help drejtpërdrejt ose ata do të sigurohen që ofruesi përkatës të merret me
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të. Këshilluesit e tyre do t’ju japin një afat se sa shpejt mund të prisni që të adresohet
problemi.
Migrant Help synon që t’i zgjidhë ankesat brenda 5 ditësh pune. Nëse nuk mund të
zgjidhet nga Migrant Help, ata mund ta kalojnë te Home Office.

Si mund të bëj një ankesë te Home Office?
Duhet ta bëni ankesën direkt te Home Office nëse:
• keni bërë tashmë një ankesë nëpërmjet Migrant Help dhe nuk jeni të kënaqur me
rezultatin, ose
• keni një ankesë të cilën nuk e konsideroni të përshtatshme që ta zgjidhë Migrant Help
Nëse Home Office merr një ankesë e cila i duhej drejtuar direkt Migrant Help, ajo do t’i
dërgohet Migrant Help.
Për të bërë një ankesë para Home Office:
Dërgojeni ankesën tuaj me email në complaints@homeoffice.gov.uk ose na shkruani në:
Complaints Allocation Hub
Customer Correspondence Hub
7th Floor Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY
Në ankesën tuaj duhet të përfshini:
1.
2.
3.
4.
5.

Detajet e kontaktit, në mënyrë që t’ju kontaktojmë
Numrat e referencës të Home Office, në mënyrë që të gjejmë çështjen tuaj
Detajet e plota të çështjes për të cilën po ankoheni si orët, datat dhe vendet
Emrat/numrat identifikues të çdo stafi që dini se duhet përfshirë
Hollësitë e dëshmitarëve të incidentit, nëse është e përshtatshme

Ne do t’ju dërgojmë një koment pranimi kur të marrim ankesën tuaj dhe synojmë që ta
shqyrtojmë dhe t’ju përgjigjemi brenda 20 ditësh pune. Nëse nuk jeni të kënaqur me
mënyrën si është trajtuar ankesa juaj, mund të na kërkoni që ta rishikojmë çështjen.
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Pjesa 4

Informacione për akomodimin dhe standardet

Ofruesit tanë kanë disa lloje akomodimi.
Ju mund të qëndroni në:
Akomodim vetjak
Ky lloj akomodimi zakonisht përdoret për familjet dhe zakonisht është apartament ose
shtëpi. Familja do të ketë kuzhinën dhe banjën e saj dhe nuk do t’i ndajë këto me të
tjerë.
Shtëpi me disa banorë (HMO)
Në këtë lloj akomodimi familjet i ndajnë me njëri-tjetrin akomodimet dhe/ose facilitetet,
dhe zakonisht banohet nga njerëz beqarë, çifte pa fëmijë dhe/ose prindër të vetëm. Të
gjitha banesat HMO duhet të kenë të paktën një banjë dhe kuzhinë për 5 njerëz.
Shumë HMO janë të licencuara nga këshilli lokal. Zakonisht një kopje e licencës do të
shfaqet në një zonë të përbashkët, dhe në të do të tregohen kërkesat e çdo këshilli
lokal, si për shembull sa njerëz mund të jetojnë atje.
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Rregullat dhe udhëzimet
Për t’ju ndihmuar të rehatoheni në akomodimin ku po qëndroni dhe të pakësoni shqetësimet
ndaj të tjerëve, këtu janë disa rregulla dhe udhëzime të thjeshta që duhen ndjekur:

Çfarë duhet të bëni:
• tregoni konsideratë për shëndetin dhe sigurinë tuaj dhe trajtojini të
gjitha pajisjet me kujdes
• trajtoni me respekt çdo shok ose shoqe shtëpie pavarësisht
nga seksi, gjinia, identiteti gjinor, raca, prejardhja etnike, gjuha,
kombësia, feja, aftësitë e kufizuara
• veproni me mirësjellje dhe me respekt për banorët e tjerë dhe fqinjët
• raportojini Migrant Help çështjet e riparimeve ose mirëmbajtjes menjëherë sapo t’i
vini re
• nëse e ndani pronën me të tjerë, mbajini gjërat tuaja personale brenda në dhomë
• shpëlajeni tualetin pas çdo përdorimi, por mos hidhni gjëra të tilla si letra të lagura
ose produkte sanitare
• pastrojeni banesën rregullisht dhe zbrazni koshat për ditën e grumbullimit të plehrave
• sigurohuni që banesa juaj është e ajrosur mirë për të parandaluar formimin e mykut
dhe lagështisë
• sigurohuni që dyert të jenë të kyçura dhe dritaret të jenë të mbyllura natën ndërsa
jeni jashtë

Çfarë nuk duhet të bëni:
• mos bëni shumë zhurmë, sidomos mes orës 11 të mbrëmjes deri në 8 të mëngjesit
• mos pini duhan brenda banesës
• mos mbani kafshët brenda në pronë
• mos i lini vizitorët të qëndrojnë aty gjatë natës
• mos e dëmtoni pronën
• mos i hidhni në lavaman ushqimet ose mbetjet e tjera
• mos bëni asnjë ndryshim ose riparim në pronë ose në lidhjet elektrike
• mos i çaktivizoni alarmet e tymit
• mos mbani drogë të ndaluar në ambiente
• mos i shqetësoni qëllimisht banorët e tjerë
• mos shfaqni ose mos përdorni sjellje ose gjuhë të papërshtatshme me asnjë
• mos i hapni letrat e të tjerëve
19

Çfarë gjërash mund të gjeni
në banesën tuaj
Në banesë duhet të sigurohen gjërat e mëposhtme. Nëse ndonjë nga këto
mungon ose është dëmtuar, ju lutemi kontaktoni Migrant Help.
Banja

• Banja dhe/ose dushi me mbulesë kundër ujit
nëse është e përshtatshme (p.sh. perde dushi)
• Lavamani
• WC

Kuzhina

• Sobë dhe furrë

• Lavaman

• Mikrovalë

• Frigorifer

• Enë gatimi

• Fshesë dhe/
ose forma të
tjera të pajisjeve
për larjen
e dyshemesë

• Lugë, pirunë, thika dhe
enë tavoline
• Dollape
• Vend për përgatitjen
e ushqimit

• Kaci dhe furçë
• Shkop

• Banakë higjienikë dhe
shtroje për dysheme
Dhoma gjumi

• Krevat i përshtatshëm për personin (krevat tek
ose dopjo)
• 1 gardërobë për çdo dhomë ose 1 për çdo
person kur dhoma ndahet nga të rritur pa lidhje
familjare
• 1 komo me sirtarë për çdo dhomë ose 1 për
çdo person kur dhoma ndahet nga të rritur pa
lidhje familjare
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Të ngrënit dhe jetesa

• Tavolinë
• 1 karrige buke për person
• 1 kolltuk ose vend divani për person

Facilitetet

• Qasje e arsyeshme për ujë të pijshëm
• Qasje e arsyeshme për pajisje për larje rrobash
(p.sh. lavatriçe)
• Varëse rrobash ose tel për të tharë rrobat
• Tavolinë hekurosjeje dhe hekur rrobash
• Pajisje për kujdesin për fëmijët nëse zbatohet, si
djepe dhe karrige të larta dhe pajisje sterilizimi
për fëmijët e moshës më pak se 1 vjeç
• Mjete të tilla si perde ose grila për të bllokuar
ose penguar dritën, ose draftet
• Detektorë tymi dhe monoksidi karboni: të gjitha
pronat duhet të kenë alarme tymi funksionale
(në çdo kat që përdoret si ambient banimi) dhe
një alarm për monoksid karboni (në pronat ku
ka pajisje me karburant ose gaz)
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Ofruesit të akomodimit i kërkohet gjithashtu që t’ju japë tesha të reja personale
kur hyni në pronë.

Peshqir dushi
2 (për person)

Peshqirë fytyre
2 (për person)

Çarçafë
2 (për person)

Batanije dhe jorgan
2 / 1 (për person)

Peshqirë duarsh
2 (për person)

Peshqirë kuzhine
1 (për person)

Jastëkë dhe këllëfë jastëku
2 për secilin (për person)

Këllëfë jorgani
2 (për person)

Gjëra ekstra
Gjërat ekstra dhe sendet që merrni me vete te banesa janë përgjegjësia juaj. Ofruesi
i akomodimit nuk do të pranojë përgjegjësinë për këto gjëra. Nuk lejohet të mbani pajisje
ngrohjeje portative dhe do t’ju kërkohet të hidhni çdo material ose objekt të pasigurt ose
të rrezikshëm.
Disa gjëra të zakonshme të cilat ofruesit nuk kanë nevojë t’i sigurojnë:

22

• telefon

• broadband/lidhje Wi-Fi

• televizion/TV

• fshesë me korrent

Utilitetet
Gazi, uji dhe energjia elektrike janë siguruar për ju. Ju lutem të
tregoheni të përgjegjshëm për mjedisin dhe të keni kujdes me
përdorimin e këtyre utiliteteve. Ju jepen udhëzime nga oficeri
i strehimit për mënyrën si t’i përdorni utilitetet, si për shembull si të
përdorni ngrohjen dhe ku ndodhen automatet elektrike. Nuk lejohet
ta ndryshoni ofruesin e utiliteteve.
Nëse ndjeni erë gazi, duhet të telefononi menjëherë numrin
e emergjencave të Rrjetit Kombëtar të Gazit në 0800 111 999 për
Anglinë, Skocinë dhe Uellsin ose 0800 002 001 për Irlandën e Veriut,
dhe më pas t’ia raportoni çështjen Migrant Help menjëherë.

Kontrollet e pronës
Bëhen kontrolle të pronës për t’u siguruar që banesa të jetë e përshtatshme dhe
e sigurt për ju. Ofruesit të akomodimit i kërkohet të kontrollojë banesën të paktën një
herë në muaj për të gjetur dhe rregulluar çdo defekt.
Do të njoftoheni të paktën 5 ditë përpara për datën dhe orën e kontrolleve në mënyrë
që të jeni të pranishëm në pronë. Ofruesi do të kontrollojë pronën edhe nëse ju nuk
ndodheni atje.
Çfarë ndodh gjatë një kontrolli?
Inspektori do të flasë me ju në lidhje me pronën dhe do të kontrollojë
nëse ka defekte. Nëse gjenden defekte, ato do të raportohen për
riparim. Çdo defekt që mund të mos jetë i qartë për inspektorin,
duhet të tregohet.
Kush e bën kontrollin?
Kontrollet në pronë do të bëhen të paktën një herë në muaj nga ofruesi i akomodimit.
Dikush nga UKVI ose një këshill lokal mund të bëjë gjithashtu një kontroll për t’u siguruar
që ofruesi i akomodimit tuaj po përmbush disa standarde të caktuara.
Si ta raportoj një defekt?
Defektet në pronë duhet t’i raportohen Migrant Help në mënyrë që të regjistrohen dhe të
rregullohen. Ofruesit e akomodimeve punojnë për t’i rregulluar defektet në kohë. Nëse
ka ndodhur një defekt, nuk duhet të prisni derisa të bëhet kontrolli i planifikuar për ta
raportuar.
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Hyrja në banesë
Ofruesi i akomodimit mban një çelës kopje ose master për të hyrë në pronë i cili mbahet
në vend të sigurt. Zakonisht, hyrja në pronë për riparime dhe kontrolle bëhet ndërkohë
që ju jeni të pranishëm.
Nëse në pronë duhen bërë riparime ose punë mirëmbajtjeje, atëherë do të
lihet një takim, dhe ju duhet të programoni që të jeni të pranishëm për të lejuar
që stafi i mirëmbajtjes të hyjë në pronë. Megjithatë, nëse duhen bërë punë të
mëdha pa u njoftuar kohë përpara, do të kontaktoheni nga ofruesi i cili do të
lërë një takim. Nëse nuk është e mundur të jeni në pronë në kohën e takimit,
ofruesi mund të hyjë gjithsesi në pronë duke përdorur një çelës kopje.

Riparimet dhe mirëmbajtja
Ofruesit e akomodimeve punojnë për të rregulluar çdo defekt
brenda afateve kohore në varësi të kategorisë së problemit. Tabela
e mëposhtme shpjegon klasifikimet e ndryshme të defekteve,
sa shpejt bëhet ndërhyrja dhe disa shembuj të defekteve. Nëse
nuk jeni të sigurt për klasifikimin e mirëmbajtjes, ose nëse defekti
i raportuar nuk rregullohet brenda afatit të treguar, duhet të
kontaktoni Migrant Help.
Klasifikimi
i mirëmbajtjes
Kategoria 1

Kategoria 2
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Kuptimi

Koha e ndërhyrjes

Shembull i defektit

Një defekt shkakton ose
ka të ngjarë të shkaktojë
rrezik për shëndetin ose
sigurinë tuaj, ose pengim
apo humbje të një
shërbimi të rëndësishëm
të akomodimit

Telefonim
i vazhdueshëm për
të kontrolluar dhe
rregulluar ose për të
siguruar akomodim
alternativ të përkohshëm
brenda 4 orësh pasi
ofruesi është vënë në
dijeni për problemin
e mirëmbajtjes

•
•
•

Një defekt që mund të
shkaktojë efekt negativ
te shëndeti ose siguria
juaj ose i cili ka ndikim
të madh te prona ose te
cilësia e jetës

24 orë për ta bërë të
sigurt, 5 ditë pune për
të bërë riparimin e plotë
të përhershëm. Nëse
ofruesi nuk mund ta
bëjë banesën të sigurt
brenda 24 orësh, duhet
të sigurohet akomodim
alternativ i përkohshëm

•
•
•

•
•

•
•

Rrjedhje gazi
Përmbytje
Paqëndrueshmëri
e ndërtesës
Mungesë e ujit
Dëmtim nga zjarri

Mungesë e ujit të ngrohtë
Nuk punon ngrohja
Mungesë e energjisë
elektrike
Nuk punon alarmi i tymit
ose zjarrit
Mbushje me insekte
që përbëjnë rrezik për
shëndetin dhe sigurinë

Klasifikimi
i mirëmbajtjes
Kategoria 3

Kuptimi
Një defekt i cili shkakton
ose ka të ngjarë të
shkaktojë efekt negativ
në rehatinë tuaj, ose
që mund të çojë në
dëmtime të mëtejshme
të pronës nëse nuk
riparohet

Koha e ndërhyrjes
21 ditë pune

Shembull i defektit
•
•
•

•

Zhveshje e bojës
Shenja të konsiderueshme
lagështie dhe myku
Dëmtim i konsiderueshëm
i mureve dhe pllakave të
dyshemeve
Mbushje me insekte të tjera

Informacione të tjera për banesën
Siguria ndaj zjarrit
Të gjitha pronat janë të pajisura me alarm zjarri. Nëse ka një
zjarr në pronë, tymi aktivizon alarmin dhe bën një zhurmë
sinjalizuese me volum të lartë.
Pasi keni zbuluar se ka rënë zjarr, ju dhe familja juaj:
>> duhet të largoheni nga shtëpia menjëherë e të shkoni në një
vend të sigurt
>> nuk duhet të ndaloni për të marrë gjërat personale
>> duhet të largoheni nga ndërtesa duke dalë nga dalja më
e afërt e sigurt
>> duhet të telefononi Shërbimin e Zjarrfikëses dhe Shpëtimit në numrin 999 dhe të
informoni ofruesin e akomodimit
Mos e hiqni baterinë nga alarmi i tymit pasi kjo mund të vërë në rrezik jetën. Detektori
i tymit do të testohet çdo muaj kur kontrollohet prona. Nëse alarmi fillon të bëjë një
zhurmë sinjalizuese të pandërprerë, kjo do të thotë që duhet të ndërrohet bateria.
Kontaktoni Migrant Help dhe kërkoni që të ndërrohet bateria.
Pastrimi
Është e rëndësishme që ta mbani banesën të pastër e të
rregullt. Nëse banesa nuk mbahet e pastër, kjo mund të tërheqë
insektet duke vënë në rrezik sigurinë e njerëzve. Ju jeni personi
përgjegjës për të pastruar banesën tuaj.
Nëse jetoni në një shtëpi me disa banorë, ofruesi i akomodimit
është përgjegjës për pastrimin rregullisht të zonave të
përbashkëta, megjithëse ju dhe banorët e tjerë duhet të
kujdeseni gjithsesi për këto zona.

25

Mbledhja e plehrave
Plehrat duhet të vihen në koshin e duhur. Këshilli lokal i zbraz këto
rregullisht, ndaj sigurohuni që t’i nxirrni koshat jashtë për t’i zbrazur në
ditën e duhur.
Është e jashtëligjshme t’i hidhni mbeturinat në rrugë ose në vende të
tjera publike. Kjo njihet si “bakshishe në rrugë”. Nëse zbulohet se jeni
fajtor për hedhjen e plehrave, mund të dënoheni me gjobë ose me burg.
Udhëtimet
Ju jeni përgjegjës për të paguar transportin tuaj. Në
paketën e prezantimit lokal gjenden informacione lidhur
me transportin publik që është në dispozicion. Është
e mundur që udhëtimi juaj për te qendra e raportimit të
emigracionit të paguhet nga Home Office. Kjo duhet të
shtohet automatikisht në kartën tuaj ASPEN. Migrant
Help mund t’ju tregojë si të merrni ndihmë lidhur me këtë.
Posta
Letrat ose pakot janë personale për ju. Është shkelje
kriminale të ndërhyni në letrat ose pakot e dikujt tjetër.
Nëse merrni letra ose pako që i janë adresuar dikujt
që nuk jeton në pronën tuaj, ju lutem jepjani oficerit të
strehimit.
Shumica e korrespondencës nga Home Office dërgohet
me postë, ndaj është e rëndësishme që të kontrolloni
rregullisht kutinë postare dhe ta mbani Home Office të
përditësuar për çdo ndryshim adrese.
Lëvizjet nga banesa
Home Office dëshiron t’ju shqetësojë sa më pak të jetë e mundur, megjithatë, mund
të ndodhë që t’ju kërkohet të largoheni nga banesa. Për shembull, nëse qiraja
e akomodimit mbaron dhe pronari e kërkon pronën mbrapsht. Home Office dhe
ofruesi i akomodimit do të përpiqet të mos ju lëvizë, megjithëse kjo nuk është gjithnjë
e mundur. Nëse është e nevojshme të lëvizni, do t’ju dërgohet një letër për të konfirmuar
rregullimin. Nëse ju ofrohet të bëni një lëvizje që mendoni se nuk është e përshtatshme,
duhet ta ngrini problemin menjëherë me Home Office ose me ofruesin e akomodimit,
dhe gjithmonë para se të vijë afati për të lëvizur.
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Pjesa 5

Paratë dhe pagesat për asistencë

Zakonisht do t’ju jepet ndihmë financiare nëpërmjet një “karte Aspen” për t’ju dhënë
mundësi që të blini ushqime dhe gjëra të tjera për të mbuluar nevojat bazë të jetesës.
Duhet të kontaktoni Migrant Help nëse keni probleme ose pyetje lidhur me ndihmën
financiare. Karta juaj Aspen përdor Chip-and-Pin dhe duket si kjo në figurën më poshtë.

Informacione për kartën Aspen
• Nuk është kartë krediti dhe nuk krijon një llogari
bankare. Vetëm Home Office mund të futë fonde në
kartën tuaj, ndaj nuk mund ta përdorni për të
marrë pagesa nga të tjerë.
• Home Office do t’ju njoftojë për shumën
e ndihmës financiare që keni të drejtë të merrni
dhe kjo do të vihet në dispozicion në kartën
tuaj çdo javë. Bilanci juaj do të mbartet nga
java në javë.
• Vetëm ju mund t’i shpenzoni fondet që keni në kartë. Është e nevojshme të dini sa
fonde keni në kartë para se të blini gjëra, përndryshe pagesa mund të refuzohet.
• Karta duhet të përdoret vetëm nga personi që i është dhënë PIN-i. Është
përgjegjësia juaj të siguroheni që ta mbani kartën në vend të sigurt.
• Home Office mund ta rishikojë kartën për t’ju mbrojtur nga mashtrimet dhe për t’ju
ndihmuar në mbrojtjen e përdoruesve të shërbimeve.
• Data e skadimit në kartë nuk do të thotë se kjo është data kur do të mbarojë
asistenca. Nëse po merrni ende ndihmë financiare kur skadon karta, ajo do të
rinovohet.
• Nuk do të jeni në gjendje të bëni pagesa “contactless” (me valë), me telefon ose me
internet apo ta përdorni kartën jashtë vendit.
• Mund t’ju ndalohet ta përdorni kartën për të blerë mallra dhe shërbime të caktuara.
Do të jeni në gjendje ta përdorni kartën tuaj Aspen:
• për të paguar transaksione pakice në shumicën e dyqaneve që kanë logon Visa, deri
në vlerën e bilancit që keni në dispozicion
• për të kontrolluar bilancin e mbetur në një ATM, që quhet gjithashtu makineri parash
• për të tërhequr para nga një makineri parash, deri në vlerën prej 200 £, por bëni
kujdes pasi disa makineri parash kanë komisione për këtë
• për të tërhequr para kur blini diçka në dyqane që pranojnë Visa
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Megjithatë, nëse jeni një azilkërkues që nuk jeni pranuar sipas asistencës së seksionit 4,
nuk do të jeni në gjendje të tërhiqni para nga një makineri parash apo të merrni para nga
dyqanet.
Kontaktoni Migrant Help në 0808 8010 503 sa më shpejt të jetë e mundur nëse:
• nuk merrni një pagesë që prisni, ose merrni shumën e gabuar
• karta juaj humb, dëmtohet, ose jua vjedhin (për ta anuluar dhe për të marrë një të re)

Pagesat ekstra
Nëse mendoni se mund të pranoheni për ndonjë pagesë ekstra, kontaktoni Migrant
Help në 0808 8010 503. Informacionet e mëposhtme shpjegojnë disa prej rasteve ku ju
mund të pranoheni:
• Shtatzënia
• Nëse jeni shtatzënë, ju keni gjithashtu të drejtën të merrni 3 £ ekstra në javë gjatë
shtatzënisë. Mund të aplikoni gjithashtu për një pagesë materniteti prej 300 £ për
të blerë gjëra për fëmijën tuaj.
• Duhet të aplikoni gjatë periudhës 8 javë para se të jetë data e lindjes së fëmijës dhe
6 javë pas lindjes. Për të aplikuar para se të lindë fëmija, do t’ju duhet t’i tregoni
Migrant Help certifikatën origjinale MATB1 ose dëshmi të tjera mjekësore për
shtatzëninë tuaj. Mund të aplikoni edhe nëse fëmija juaj ka lindur jashtë Mbretërisë
së Bashkuar dhe është më pak se 3 muajsh ose në raste të tjera të veçanta. Në
këtë rast, do t’ju duhet të tregoni certifikatën origjinale të lindjes së fëmijës.
• Që asistenca juaj e zakonshme të rritet për të përfshirë edhe fëmijën, do t’ju duhet
të tregoni certifikatën origjinale të lindjes brenda 6 javësh pas lindjes.
• Kur fëmija juaj është më pak se 1 vjeç, do të merrni 5 £ ekstra në javë përveç
pagesave tuaja normale, dhe 3 £ për çdo fëmijë me moshë nga 1 deri në 3 vjeç.
• Rrethanat e veçanta:
• Nëse keni rrethana të veçanta që shkaktojnë kosto të konsiderueshme të cilat janë
më shumë nga sa mbulon asistenca standarde, mund të pranoheni për pagesa
ekstra. Për shembull, nëse ju duhet të udhëtoni në
distanca të gjata për të shkuar në takime mjekësore
(duhet bërë aplikimi para udhëtimit), ose nëse keni
një problem mjekësor që kërkon të ndiqni një dietë
të veçantë.
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•

Pjesa 6
Ecim përpara

Kur të jetë marrë vendimi lidhur me kërkesën tuaj për azil (përfshirë çdo apelim),
zakonisht nuk do të keni më të drejtën e marrjes së asistencës nga Home Office. Nëse
ndodh kështu, do të njoftoheni se asistenca financiare do të ndalojë dhe ju duhet të
largoheni nga banesa. Çfarë do të bëni më pas varet nga fakti nëse kërkesa juaj për
azil ishte e suksesshme apo jo. Migrant Help do t’ju kontaktojë menjëherë sapo të jetë
marrë vendimi dhe do t’ju japë këshilla se ç’duhet të bëni më pas.
Para se të largoheni nga banesa, ju lutem sigurohuni që të gjitha gjërat tuaja personale
janë të paketuara, që banesa është e pastër dhe e rregullt dhe që të mos lini pas asgjë
personale.

Kërkesat e suksesshme
Nëse ju jepet leja të qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar - qoftë me status refugjati,
leje me dëshirë ose për mbrojtje humanitare, do të keni të drejtën të punoni, të kërkoni
përfitimet e përgjithshme, dhe të kërkoni strehim privat, dhe të merrni ndihmë me këto
në të njëjtat mënyra si banorët e tjerë të Mbretërisë së Bashkuar. Do të merrni një Leje
Biometrike Rezidence, të cilën mund ta përdorni për të treguar se jeni të pranueshëm.
E drejta juaj për asistencë azili mbaron 28 ditë pas datës që ju jepet leja. Do të merrni
një letër që konfirmon datën e saktë kur do të mbarojë asistenca juaj për azil. Është
shumë e rëndësishme që të filloni të bëni rregullimet e ardhshme menjëherë sapo të
merrni letrën pasi mund të duhet kohë që t’ia dilni mbanë vetë pa pasur asistencën
e azilit. Home Office nuk do të jetë në gjendje ta zgjatë asistencën më shumë se 28 ditë.
Gjetja e një pune ose kërkimi i përfitimeve
Do t’ju duhet të kërkoni punë dhe/ose të kërkoni përfitimet. Jobcentre Plus është zyra
qeveritare që merret me këto. Migrant Help mund t’ju ndihmojë me këtë dhe do t’ju
kontaktojë për të lënë takimin tuaj të parë
me Jobcentre Plus. Është e rëndësishme
që ta bëni këtë sa më shpejt të jetë
e mundur.
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Gjetja e një vendbanimi tjetër
Do t’ju duhet të gjeni një vendbanim tjetër. Kjo mund të jetë një banesë me qira, një lloj
pune ku mund të jetoni brenda, hostel, apartament, ose shtëpi e përbashkët. Ashtu si
Migrant Help, edhe departamenti i strehimit i këshillit lokal mund të japë këshilla dhe
ndihmë. Nëse jeni të pambrojtur ose keni fëmijë, ata mund të jenë gjithashtu përgjegjës
për gjetjen e strehimit nëse keni nevojë.
Hapja e një llogarie bankare
Do t’ju duhet të hapni një llogari bankare (nëse nuk e keni tashmë një) në mënyrë që të
merrni çdo pagesë përfitimesh dhe të paguani qiranë tuaj nëse është e përshtatshme.
Bankat e ndryshme kërkojnë informacione të ndryshme për hapjen e një llogarie, por
të gjitha bankat do të kërkojnë të shohin një mjet identifikimi, si për shembull lejen
biometrike të rezidencës.

Kërkesat e pasuksesshme
Nëse kërkesa juaj (përfshirë çdo apelim) refuzohet, pritet që ju të bëni rregullime për
t’u larguar nga Mbretëria e Bashkuar. Home Office ofron një shërbim kthimi vullnetar,
i cili mund t’ju ndihmojë të bëni çdo rregullim të nevojshëm. Për më shumë informacion
lidhur me këtë, vizitoni www.gov.uk/return-home-voluntarily ose telefononi Shërbimin
e Kthimit Vullnetar: 0300 004 0202.
Migrant Help UK do t’ju kontaktojë menjëherë sapo të merret vendimi për ju dhe
do t’ju japë këshilla lidhur me hapat në vijim, duke përshirë informacione dhe përfitimet
e Shërbimit të Kthimit Vullnetar.
Nëse keni fëmijë me moshë nën 18 vjeç në familjen tuaj në kohën që është refuzuar
kërkesa dhe apelimet tuaja, asistenca e azilit nuk do të ndalojë automatikisht.
Nëse nuk keni fëmijë në familjen tuaj, e drejta juaj për azil do të ndalojë pas 21 ditësh.
Do të merrni një letër që ju tregon datën e saktë kur duhet të largoheni nga banesa.
Do t’ju këshillojë gjithashtu si të aplikoni për asistencë të mëtejshme nëse po ndiqni
hapa për t’u larguar nga Mbretëria e Bashkuar por nuk besoni se mund të niseni brenda
21 ditësh. Kjo formë asistence njihet si “asistenca e seksionit 4” dhe mund të jetë
gjithashtu e disponueshme në disa rrethana të tjera, të cilat do të shpjegohen në letrën
që do të merrni.
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Pjesa 7

Kontakte të dobishme

Kontaktet e emergjencës:
Shërbimet e emergjencës (Zjarrfikësja/Policia/Ambulanca): 999
Policia jo-emergjente: 101
Non-Emergency NHS (Shërbimi kombëtar shëndetësor jo-emergjent): 111
Rrjeti kombëtar i gazit:
Angli, Skoci dhe Uells: 0800 111 999.
Irlanda e Veriut: 0800 002 001.
Migrant Help:
Faqja e internetit: www.migranthelpuk.org
Telefon: 0808 8010 503
Email: as@migranthelpuk.org
Adresa: M
 igrant Help
Charlton House
Dour Street
Dover
CT16 1AT
Home Office:
Informacione lidhur me aplikimin për azil dhe asistencën për azil:
www.gov.uk/browse/visas-immigration/asylum
Apelimet ndaj asistencës për azil:
www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-asylum-support
Gjeni një këshillues ligjor:
www.gov.uk/find-a-legal-adviser
Shërbimi i kthimeve vullnetare:
Faqja e internetit: www.gov.uk/return-home-voluntarily
Telefon: 0300 004 0202
Organizatat e bamirësisë:
Refugee Action: www.refugee-action.org.uk
Refugee Council: www.refugeecouncil.org.uk
Asylum Support Appeals Project: www.asaproject.org
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