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Ky është një  
nga tre udhëzuesit 
e hartuar për t’ju 

ardhur në ndihmë. 
Ju duhet t’i lexoni të 

trija ata.
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Të drejtat e mia 
përmes proceseve 
të Emigracionit 
dhe Vlerësimit të 
Moshës

 ▼
Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ju 
trajtoheni ‘si fëmijë’ dhe në përputhje 
me Konventën e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës (UNCRC). Kjo do 
të thotë:

 ► Vendimet e marra nga të rriturit 
për ju, gjithmonë duhet të bëhen 
‘në interesin tuaj më të mirë’

 ► Pikëpamjet tuaja duhet të 
dëgjohen dhe të merren parasysh 
kur merren vendimet

 ► Gjuha, kultura dhe feja juaj duhet 
të respektohen

 ► Ju duhet të ruheni nga dëmtimi

 ► Ju nuk duhet të ndaloheni

Nëse zyrtarët e emigracionit ose 
autoriteti vendor, i njohur gjithashtu si 
Këshilli, mendojnë se ju dukeni shumë 
më të vjetër se 17 vjeç, mund të kryhet një 
‘vlerësim moshe’.

 Një vendim që është ‘në interesin tuaj 
më të mirë’ është një vendim i marrë nga 
të rriturit i cili merr parasysh të gjitha 
rrethanat relevante, duke përfshirë edhe 
pikëpamjet tuaja. Mund të mos jetë 
gjithmonë vendimi që dëshironi.

Aplikimi për qëndrim në Britaninë 
e Madhe

 ▼
Ju mund të kërkoni azil në Britani të Madhe nëse e keni lënë vendin 
tuaj sepse jeni trajtuar padrejtësisht ose mizorisht për arsye që 
përfshijnë racën, fenë, kombësinë tuaj, që i përkasin një grupi të caktuar 
shoqëror ose që mban një mendim politik (ose nëse jeni të frikësuar se 
do të trajtoheni padrejtësisht ose mizorisht për një nga këto arsye).

 ► Ju duhet të bëni kërkesën tuaj për azil sa më shpejt që të jetë 
e mundur pasi të arrini në MB. Ju mund të keni nevojë të bëni 
një takim me Zyrën për Vizat dhe Emigracionin të  Mbretërisë 
së Bashkuar (UKVI), shërbimi i emigracionit në Mbretërinë e 
Bashkuar, për ta bërë këtë - punonjësi juaj social mund t’ju 
ndihmojë me këtë.

 ► Do t’ju nevojiten këshilla ligjore për kërkesën tuaj. Autoriteti 
juaj vendor (organizata që do të kujdeset për ju në vendin ku 
jetoni në Uells) duhet të sigurohet që ta merrni këtë shërbim.

 ► Një përkthyes ose interpretues duhet të jetë i disponueshëm, 
nëse keni nevojë për një të tillë, për çdo intervistë që duhet 
të kryeni në mënyrë që të mund të kuptoni se çfarë po ndodh 
dhe të siguroheni që jeni kuptuar.

 ► Nëse kërkesa juaj e azilit është e suksesshme, do t’ju jepet 
statusi i refugjatit dhe mund të qëndroni në MB. Pas 5 vitesh, 
kjo rishikohet. Ju mund të aplikoni për leje pa afat qëndrimi 
në Mbretërinë e Bashkuar në këtë moment.

 ► Nëse kërkesa juaj për azil nuk është e suksesshme ju mund të 
merrni ‘mbrojtje humanitare’. Si rregull, ju mund të qëndroni 
në Britani të Madhe deri në 5 vjet. Ju pastaj mund të aplikoni 
për leje pa afat qëndrimi në Britaninë e Madhe.

 ► Nëse nuk ju jepet azil apo mbrojtje humanitare dhe nuk keni 
të drejtë përfitimi nga Seksioni 67 i Aktit të Emigracionit, ju do 
të merrni leje qëndrimi për Fëmijët e Pashoqëruar Azil-
Kërkues (UASC). Si rregull, ju mund të qëndroni në Uells/
Mbretërinë e Bashkuar për 30 muaj ose derisa të mbushni 

Uellsi është pjesë e Britanisë së Madhe.  
E drejta juaj për të qëndruar në Uells varet nga 
rregullat e emigracionit në Mbretërinë e Bashkuar.
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Familja ime
 ▼  

 ► Edhe nëse ju jepet statusi i refugjatit dhe mund 
të qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar, nuk mund 
të aplikoni për vëllezërit e motrat apo prindërit 
që të bashkohen me ju. Nëse keni ardhur në 
Uells, por prindërit tuaj janë në një vend tjetër 
të BE-së, autoritetet mund të vendosin se 
është në interesin tuaj më të mirë për ju që të 
ribashkoheni me familjen tuaj në vendin tjetër.

 ► Nëse keni ardhur në Britani të Madhe për t’u 
bashkuar me anëtarët e familjes këtu, do t’ju 
duhet që të zgjidhni statusin tuaj të imigracionit.

Vlerësimi i moshës
 ▼

Nëse autoritetet mendojnë se dukesh shumë më i/e 
vjetër (ose më i/e ri/e) sesa mosha që deklaron se je, 
mund të kryhet një vlerësim moshe.

Ju do të pyeteni për shumë pyetje - disa mund të 
jenë mjaft personale dhe do të mbulojnë shumë 
gjëra për të provuar dhe për të përcaktuar moshën 
tuaj. Ju mund të merrni një të rritur që ju besoni me 
vete në këtë proces për t’u siguruar që të drejtat 
tuaja janë respektuar. Ju gjithashtu do të pyeteni 
nëse keni ndonjë dokument me vete që konfirmon 
se kush jeni dhe moshën tuaj.

 Ju duhet të trajtoheni si fëmijë deri sa të merret 
vendimi për moshën tuaj.

 ► Nëse vendimi është se jeni nën moshën 18 
vjeçare, ju do të vazhdoni të trajtoni si fëmijë

 ► Nëse vendimi është se jeni 18 vjeç ose më i/e 
vjetër, do të trajtohet si i/e rritur.

17.5 vjeç. Ju mund të aplikoni për shtyrje të 
afatit, nëse dëshironi të qëndroni më gjatë në 
MB.

 ► Në disa rrethana, nëse keni ardhur në Britani të 
Madhe nga diku tjetër në BE sipas Seksionit 67 
të Aktit të Emigracionit dhe nuk ju është dhënë 
azili, ju mund të merrni leje qëndrimi sipas 
Seksionit 67 që do të thotë se do të jeni në 
gjendje të qëndroni në Mbretërinë e Bashkuar 
për 5 vjet, të merrni mbështetje financiare 
nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe të 
aksesoni shërbimet publike gjatë asaj kohe. Pas 
5 vjetësh, ju do të jeni në gjendje të aplikoni për 
leje pa afat qëndrimi në MB.

Nëse nuk pajtoheni me vendimin e dhënë për 
aplikimin tuaj, ju mund ta apeloni. Ju do të jeni në 
gjendje të merrni Ndihmë Juridike për të paguar për 
çfarëdo këshille ligjore që ju nevojitet për statusin 
tuaj të imigracionit.

Nëse nuk mund të qëndroj 
në Britani të Madhe

 ▼
Procesi i aplikimit për azil mund të marrë disa kohë 
dhe ju nuk mund të lejoheni të qëndroni në MB. Nëse 
kjo ndodh, do të bëhen rregullime për të siguruar që 
ju të mund të shkoni në shtëpi në mënyrë të sigurtë.

Aplikimi për të qëndruar 
më gjatë

 ▼
Nëse dëshironi të aplikoni për leje pa afat qëndrimi 
në MB, ose nëse dëshironi të zgjasni lejen tuaj UASC, 
ju duhet të bëni kërkesë përpara se afati i lejes tuaj 
të mbarojë.
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Punonjësi juaj social dhe kujdestari kujdestar 
(nëse e keni një të tillë)

Këshilli i Refugjatëve i Uellsit  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

Shërbimi Kombëtar i Avokimit për të Rinjtë   
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Ekipi i Mbështetjes së Rinisë Etnike (EYST) 
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Qyteti i Shenjtorëve i Cardiff   
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Qyteti i Shenjtorëve i Swansea 
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Komisioneri i Fëmijëve për Uellsin  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Drejtësia e Azilit  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

Mos harroni se policia në Uells është këtu për t’ju ndihmuar. Mos kini 
frikë t’i kontaktoni ata. Nëse ka ndonjë emergjencë, telefononi 999. 
Ose, ju mund të telefononi 101, ose mund të telefononi 101 për të folur 
me policinë.

Të dhëna të tjera në këtë seri:
 ▼

 ► Fëmija e Para - Udhëzues për të Qenë nën Kujdes për 
Fëmijët e Pashoqëruar Azil-Kërkues

 ► Fëmija e Para - Udhëzues për të Aplikuar për Qëndrim në 
Uells për Fëmijët e Pashoqëruar Azil-Kërkues

Zbuloni më shumë rreth të drejtave të fëmijëve dhe ligjit, pasi ai prek 
fëmijët në Uells në faqen e internetit të Qendrës Ligjore për Fëmijët 
në Uells www.childrenslegalcentre.wales

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  
phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

Organizatat që mund t’ju ndihmojnë:
 ▼


