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Fëmija i parë  
Udhëzues për të Drejtat dhe 
Privilegjet për Fëmijët e 
Pashoqëruar Azil-Kërkues

Informacion mbi të drejtat 
dhe privilegjet nëse keni 
mbërritur në Uells pa 
familjen tuaj dhe jeni nën 
18 vjeç

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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Uells njeh Konventën e 
Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijës 
(UNCRC), që do të thotë 
se ndërsa jeni në Uells, ju 
duhet të jeni në gjendje të 
gëzoni jetën ‘si fëmijë’.

 ▼

Të qenurit nën ‘kujdes’
 ▼

Në Uells, ne besojmë se çdo fëmijë ka nevojë për 
mbështetjen e të rriturve për t’i ndihmuar ata të 
rriten dhe të zhvillohen.

 Nëse nuk jeni me prindërit tuaj, autoriteti vendor (i 
njohur gjithashtu si këshilli, organizata që kujdeset për 
zonën e Uellsit ku jetoni) do të sigurojë mbështetje 
për ju nëpërmjet një punonjësi social (dikush i 
punësuar nga autoriteti vendor për të ndihmuar dhe 
mbështetur fëmijët dhe të rriturit kur ata kanë nevojë 
për të). Kjo njihet si të qenrurit nën kujdes.

 Një avokat mund t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë 
po ndodh dhe si dhe të shprehni pikëpamjet tuaja 
për atë që po ndodh me ju.

 Fletë informative Fëmija e Para - Udhëzues për të 
Qenë nën Kujdes për Fëmijët e Pashoqëruar Azil-
Kërkues e shpjegon më shumë këtë.

Ju nevojitet një vend për 
të jetuar?

 ▼
Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ju do të pajiseni me 
një vend për të jetuar nga autoriteti vendor. Kjo 
mund të jetë

 ► Në ‘kujdestari’ - ku do të jetoni në një mjedis 
familjar, ndoshta me fëmijët e tjerë

 ► Në një ‘shtëpi fëmijësh’ - ku do të jetoni me një 
numër të vogël fëmijësh të tjerë nën kujdes

 ► Në një apartament apo banesë tjetër që është 
e përshtatshme për ju nëse keni nevojë për më 
shumë pavarësi. Ju mund të jetoni me të rinj të 
tjerë si vetja juaj.

Nëse keni akomodim nga autoriteti vendor, ju do të 
merrni ‘kujdes’ prej tyre.

Kudo që jetoni, ju do të merrni mbështetje nga të 
rriturit dhe duhet të ndiheni të sigurt.

Të drejtat e tua në Uells
While you are in Wales, you 
have rights, including:

 ▼
 ► Derisa jeni në Uells, ju keni të drejta, që përfshijnë:

 ► E drejta për një vend të sigurtë për të jetuar

 ► E drejta për arsim

 ► E drejta për kujdes mjekësor

 ► E drejta për t’u mbrojtur nga abuzimi dhe 
neglizhimi

 ► E drejta për të luajtur dhe relaksuar

 ► E drejta për fenë dhe kulturën tuaj

Nuk pritet që ju ta menaxhoni vetë – ofrohet ndihmë 
dhe mbështetje për ju.
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Kujdesi mjekësor në Uells
 ▼

Ju keni të drejtë për shërbimin shëndetësor falas nga 
Shërbimi Kombëtar Shëndetësor (SHKSH) në Uells. Ju 
mund të

 ► Vizitoheni tek një doktor në një klinikë të 
përgjithshme vendore ose të merrni trajtim 
dentar.

 ► Shkoni në spital në rast urgjence (duke përfshirë 
një spital dentar)

 ► Merrni ndonjë ilaç që mjeku mendon se është e 
nevojshme, pa pasur nevojë të paguani

Arsimi në Uells
 ▼

Nëse dëshironi të vazhdoni arsimin, do të jeni në 
gjendje ta bëni këtë.

 ► Ju keni të drejtë për arsimim falas në Uells derisa 
të mbushni 18 vjeç.

 ► Ju duhet të shkoni në shkollë, ose të ndiqni 
ndonjë lloj tjetër edukimi, derisa të mbushni 16 
vjeç.

 ► Ju do të mbështeteni për të mësuar gjuhën 
angleze dhe uellsiane ndërkohë që studioni në 
Uells.

Puna në Uells
 ▼

Nëse keni ardhur në Uells sepse doni të gjeni punë, 
do t’ju duhet leje (një vizë) për ta bërë këtë. Rregullat 
e emigracionit në Mbretërinë e Bashkuar janë mjaft 
strikte dhe mund të zbuloni se nuk mund të punoni 
nëse nuk ju është dhënë statusi i refugjatit.

Qëndrimi në Mbretërinë e 
Bashkuar dhe Uells

 ▼
Ju do të duhet të kërkoni leje për të qëndruar në 
Britani të Madhe nëse doni të qëndroni në Uells.

 ► Rregullat për qëndrimin në Uells janë të njëjta 
me rregullat për qëndrim në Britani të Madhe.

 ► Ju mund të jeni në gjendje të kërkoni azil. Nëse 
jeni i suksesshëm, do të keni statusin e refugjatit 
dhe do të jeni në gjendje të qëndroni në 
Mbretërinë e Bashkuar (dhe kështu në Uells).

 ► Nëse kërkoni azil, por kërkesa juaj refuzohet, 
ju mund të merrni mbrojtje humanitare ose të 
merrni leje si Fëmijë Azil-Kërkues i Pashoqëruar 
(UASC) ose në bazë të Seksionit 67 të Aktit të 
Migracionit për të qëndruar në Britani të Madhe.

 ► Në varësi të vendndodhjes së prindërve tuaj, dhe 
se sa e sigurt është për ju, qeveria e Mbretërisë së 
Bashkuar mund të vendosë se është më mirë që 
të ribashkoheni me familjen tuaj.

Fleta jonë e informacionit Fëmija e Para - Udhëzues 
për të Aplikuar për të Qëndruar në Uells për Fëmijët e 
Pashoqëruar Azil-Kërkues ka më shumë informacion 
për këtë.



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

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.

Organizatat që mund t’ju ndihmojnë:
 ▼

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
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