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“nën kujdes” nëse keni 
mbërritur në Uells pa 
familjen tuaj dhe jeni nën 
18 vjeç

Fëmija i parë  
Udhëzues për të Qenë 
nën Kujdes për Fëmijët e 
Pashoqëruar Azil-Kërkues

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 kur jam 
nën kujdes

 ▼  
Të gjithë fëmijët në Uells kanë të drejta sipas 
Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat 
e Fëmijës (UNCRC). Këto të drejta vlejnë për ju nëse 
jeni duke “nën kujdes” nga një autoritet vendor 
(organizata që kujdeset për zonën e Uellsit ku ju 
jetoni).

 ► Vendimet e marra nga të rriturit për ju 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

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.

Nëse jeni nën moshën 18 vjeç dhe 
keni ardhur në Uells pa familjen tuaj, 
do të merrni kujdes nga autoriteti 
vendor, i njohur edhe si Këshilli.

Të qenurit ”nën kujdes” - 
çfarë do të thotë?

 ▼
Ju jeni “nën kujdes” nëse jeni nën moshën 18 vjeç 
dhe autoriteti vendor organizon një vend për ju për 
të jetuar dhe për t’u kujdesur.

Pasi të jeni ‘nën kujdes’, autoriteti vendor do të 
rregullojë që të keni një punonjës social, i cili duhet 
të sigurohet që të jeni të sigurtë dhe të kujdeseni për 
mirëqenien tuaj. Autoriteti vendor duhet të:

 ► Sigurohet që të keni ushqim për të ngrënë dhe 
rroba për të veshur

 ► Gjejë se çfarë gjëra të tjera keni nevojë për 
shëndetin, arsimin dhe kujdesin tuaj

Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ka disa vendime 
që duhet të merrem nga kushdo që ka përgjegjësi 
prindërore për ju. Por, ju duhet të përfshiheni në të 
gjitha vendimet për ju.

Ju do të jeni “nën kujdes” derisa të mbushni 18 vjeç. 
Nëse ju lejohet të qëndroni në Britani të Madhe dhe 
keni qenë ‘nën kujdes’ për 13 javë ose më shumë, ju 
mund të merrni përkrahje të vazhdueshme përtej 
moshës 18 vjeç.
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Vendi juaj për të jetuar
 ▼

Ju mund të jetoni në një mjedis familjar me një 
kujdestar kujdestar, ose në një shtëpi me të rinj të 
tjerë. Nëse je 16 ose 17 vjeç, ju mund t’iu jepet një 
vend për të jetuar, që është më i pavarur.

 ► Kudo që jetoni, ajo duhet të jetë e sigurt për ju.  

 ► Ju pritet që të respektoni dhe ndiqni rregullat ku 
jetoni për qenë të gjithë të sigurtë

 ► Ju do të mbështeteni nga të rriturit pavarësisht 
llojit tv strehimit të rregulluar për ju

Plani Juaj i Kujdesit dhe 
Mbështetjes

 ▼
Shërbimet që autoriteti vendor do të organizojë 
për ju do të përfshihen në një plan për kujdes dhe 
mbështetje. Ky dokument do të përfshijë:

 ► Mbështetjen që ju nevojitet për të përgatitur 
kërkesën tuaj për azil ose për t’u marrë me 
çështje të tjera të emigracionit

 ► Detaje rreth edukimit tuaj dhe si do të 
dëshironit të përparoheni dhe të zhvilloheni

 ► Çdo problem shëndetësor që duhet të përfshijë 
një mjek ose dentist ose një profesionist tjetër 
shëndetësor

 ► Çdo nevojë që keni në lidhje me identitetin dhe 
kulturën tuaj

 ► Cilat duhet të jenë rezultatet për ju

 ► Ndihmën që mund t’iu nevojitet që të zhvilloni 
aftësi jetese të pavarura në përgatitje për t’u 
bërë një i rritur

 ► Kush është përgjegjës për t’u siguruar që 
nevojat e tua janë përmbushur dhe për t’ju 
ndihmuar të arrini rezultatet tuaja

Duke menduar për jetën si 
një i rritur

 ▼
Nëse keni qenë ‘nën kujdes’ për 13 javë para se 
të mbushni 18 vjeç, autoriteti vendor mund të 
vazhdojë të ju mbështesë kur të bëheni i rritur, nëse 
e dëshironi këtë.

Punonjësi juaj social do të punojë me ju për të 
përgatitur një Plan Udhëzues.

Nëse nuk keni të drejtë për mbështetje kur të 
mbushni 18 vjeç, ose nëse nuk doni, ju mund të 
merrni ndihmë por kjo do të varet nga e drejta juaj 
për të qëndruar në MB.

Të dëgjuarit e zërit tuaj
 ▼

Kur je nën kujdes, duhet t’iu tregohet për të drejtën 
tuaj për ‘avokat’. Ky është një shërbim i pavarur që 
mund t’ju ndihmojë të shpjegoni problemet tuaja 
me ndihmën e një profesionist i cili është aty për të 
përfaqësuar pikëpamjet tuaja.

 ► Kur jeni nën kujdes, ju duhet të jeni në gjendje 
të përdorni shërbimet e avokatisë në çdo kohë

 ► Avokati mund t’ju ndihmojë me çdo çështje që 
keni dhe synon t’ju ndihmojë në zgjidhjen e 
problemit tuaj.

Nëse gjërat nuk shkojnë mirë
 ▼

Nëse nuk pajtoheni me mënyrën se si po kujdeseni 
ose diçka nuk po shkon mirë, ju mund të ankoheni. 
Avokati mund t’ju ndihmojë të bëni ankesën tuaj.

 ► Çdo autoritet vendor ka një proces ankesash. 
Pyetni punonjësin tuaj social që t’ju tregojë 
për këtë.

 ► Nëse autoriteti vendor nuk merret si duhet me 
ankesën tuaj, ju mund të ankoheni tek Avokati 
i Popullit. Pyetni punonjësin tuaj social që t’ju 
tregojë për këtë.
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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

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

Organizatat që mund t’ju ndihmojnë:
 ▼

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.


