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Kjo broshurë ju tregon se çfarë do të ndodhë kur të vendoseni për herë 
të parë në shtëpinë tuaj të re. 

Akomodimi 
Menaxheri juaj i Strehimit do t'ju takojë kur të 

mbërrini në shtëpinë tuaj. Nëse nuk kuptoni 

anglisht, Menaxheri i Strehimit do t'ju sigurojë 

një përkthyes. Menaxheri i Përgjithshëm i 

Mirëqenies do t'ju vizitojë 5-7 ditë pasi të keni 

hyrë në shtëpi, për të parë se si po vendoseni në komunitetin tuaj të ri dhe të 

sigurojë këshilla ose ndihmë të mëtejshme. 

 
Menaxheri juaj i Strehimit do t'ju tregojë shtëpinë tuaj. 

Menaxheri i Strehimit do t'ju tregojë se si të përdorni gjëra të 

tilla si ngrohja dhe sobën e gatimit. Menaxheri i Strehimit do 

t'ju tregojë se si të fikni gazin, energjinë elektrike dhe ujin 

nëse ekziston një emergjencë. Menaxheri i Strehimit do t'ju 

pyesë nëse i kuptoni informacionet. Ju do të duhet të 

nënshkruani emrin tuaj. Menaxheri i Strehimit gjithashtu do 

t'ju kërkojë të nënshkruani emrin tuaj në një dokument të 

Marrëveshjes së Qiradhënies. 

 

 

Informacione 

Menaxheri juaj i Strehimit do t'ju japë disa dokumente të tjera. 

Menaxheri i Strehimit do t'ju tregojë në lidhje me informacionin e 

rëndësishëm në dokumente. Menaxheri i Strehimit do t'ju japë një 

version të shtypur të dokumenteve në gjuhën tuaj ose një link që të 

mund t'i lexoni dokumentet në Internet. Menaxheri i Strehimit do t'ju 

ndihmojë të ruani llinkun në mënyrë që të lexoni përsëri dokumentet. 

Nëse Menaxheri i Strehimit nuk ju jep dokumentet pas një jave, mund të 

kërkoni që Menaxheri i Strehimit t'ju japë ato. Kjo është një listë e 

dokumenteve që Menaxheri i Strehimit do t'ju japë: 

1. Manuali i përdoruesit të shërbimit. Ky dokument ka informacion të 

rëndësishëm për shtëpinë tuaj. Dokumenti ju tregon se si të kërkoni 

dikë të riparojë diçka në shtëpinë tuaj. Dokumenti ju tregon gjithashtu 

se si të kujdeseni për shtëpinë tuaj, cilat shërbime mund të prisni nga 

Mears dhe ato që ata presin nga ju. 

2. Udhëzuesi i Home Office Guide për të jetuar ne 

Akomodimet për Azilkërkuesit. Ky dokument ju tregon 

për shërbimet që do të merrni nga Home Office dhe si 

Ndihma e Mears dhe Emiigrantëve do t'ju ndihmojë kur 

të jetoni në shtëpinë tuaj. Dokumenti ju tregon 

gjithashtu për atë që pritet nga ju dhe ku të raportoni 

problemet, shqetësimet dhe ndryshimet në rrethanat 

tuaja. 

3. Paketa e informaiconit lokal. Ky dokument ju tregon informacion që do 

t'ju ndihmojë të njiheni dhe të ambjentoheni në 

zonën tuaj lokale. 

 Dokumenti ju tregon për dyqanet, transportin 

publik, mjekët, dentistët, gjërat për të parë dhe 

gjërat për të bërë. Ky dokument ka një listë të 

shërbimeve ku mund të shkoni për te takuar 

njerëz nga komuniteti juaj dhe ata shpesh mund 

të ofrojnë ndihmë praktike dhe gjithashtu 

mbështetje. 

Menaxheri juaj i Strehimit do t'ju japë një link në faqen e 

internetit të NEMP www.nemp.org.uk e cila përmban një 

listë të shërbimeve mbështetëse ku mund të merrni 

ndihmë. Faqja e internetit ju tregon gjithashtu se si të 

kujdeseni për shëndetin tuaj dhe si të jeni një prind i mirë 

në MB. Faqja e internetit ju tregon gjithashtu për ligjet e 

Mbretërisë së Bashkuar. Faqja e internetit ka informacion 

dhe video në gjuhë të ndryshme dhe kurse të shkurtra 

mësimi on-line.



 

 

 

Të ardhurat 

Menaxheri i Strehimit do t'ju pyesë nëse keni një Kartë 
Aspen. Nëse nuk keni një Aspen Card, Menaxheri i 
Strehimit do t'ju japë para për t'ju ndihmuar të blini 
ushqim dhe sende të tjera thelbësore të jetesës për 4 ditë. 
Paratë do të jenë 5 £ çdo ditë për secilin person. Pas 4 
ditësh, Menaxheri i Strehimit do t'ju pyesë nëse e keni 
marrë kartën Aspen. Nëse nuk keni Kartën Aspen, Menaxheri i Strehimit do t'ju 
kërkojë të flisni me Ndihmën për Migrantët për të marrë Kartën e Aspenit. Kur 
konfirmohet nga Mears se Aspen Card nuk është përdorur, Menaxheri i Strehimit do 
t'ju japë para për 4 ditë të tjera. Menaxheri i Strehimit do të vazhdojë të kontrollojë 
nëse keni kartën tuaj Aspen dhe nëse është përdorur dhe t'ju japë para derisa të 

mbërrijë. 

Shëndeti 
Ju mund të merrni kujdesin mjekësor dhe dentar NHS 
falas ndërsa kërkoni azil. 
Ju duhet të regjistroheni te një Mjek i Përgjithshëm 
"GP" (Mjeku i përgjithshëm është një mjek) dhe me një 
dentist. Regjistrimi do të thotë të kërkosh nga mjeku 
ose dentisti që të shtojë emrin tënd në listën e 
personave që ata kujdesen. Ju duhet ta bëni këtë sa 
më shpejt që të keni mundësi. Nëse sëmureni, atëherë 
mjeku i përgjithshëm ose dentisti me të cilin jeni 
regjistruar do të kujdeset për ju. Menaxheri juaj i 
strehimit do t'ju tregojë informacione në Paketën tuaj të Informacionit në lidhje me 

mënyrën e regjistrimit në një mjek të përgjithshëm dhe dentist. 

Menaxheri i Strehimit do t'ju pyesë nëse i keni ilaçet që merrni normalisht. Nëse keni 
nevojë urgjente për ilaçe, Menaxheri i Strehimit do të rregullojë që të regjistroheni 

menjëherë tek mjekët. 

Shkollat 
Nëse keni fëmijë të moshës 5 deri 18 vjeç, 
Menaxheri i Strehimit do t'ju tregojë informacione 
se si të gjeni një vend në shkollë për fëmijën tuaj. 
Kjo quhet regjistrimi në një shkollë. Menaxheri i 
Strehimit do t'ju pyesë nëse keni nevojë për ndihmë 

për t'u regjistruar në një shkollë. 

 

ALBANIAN 

Shërbimet mbështetëses 
Menaxheri i Përgjithshëm i Mirëqenies do të vijë të takohet me ju. Menaxheri i 

Përgjithshëm i Mirëqenies mund t'ju ndihmojë të lidheni me shërbimet pranë jush 

që do t'ju mirëpresin, dhe mund t'ju ndihmojnë me gjëra praktike si veshje dhe 

ushqim. 

Menaxheri i Përgjithshëm i Mirëqenies do t'ju pyesë nëse është në rregull të jepni 

informacionin tuaj për këto shërbime të tjera. Ata do të pyesin nëse është në 

rregull t'u tregosh këtyre shërbimeve emrin, adresën, numrin e telefonit, moshat e 

anëtarëve të familjes dhe gjuhën tënde. Ata do t'ju kërkojnë të nënshkruani një 

formular për të thënë se është në rregull ta bëni këtë. Kjo formë quhet formulari i 

pëlqimit. Nëse nuk doni ta bëni këtë, mos nënshkruani formularin. Sidoqoftë, nëse 

nuk nënshkruani formularin, ato shërbime nuk do të jenë në gjendje t'ju 

kontaktojnë për të ofruar ndihmë. 
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