STOK-NË-TRENT
UDHËZUES PËR AZILIN
www.asha-uk.org

LANGUAGE: ALBANIA

MIRËSEVINI NË QYTETIN TUAJ TË RI
STOK-NË-TRENT
Stoke-on-Trent është në West Midlands, Angli. Isshtë i famshëm për industrinë e tij të qeramikës që daton në
shekullin e 17-të.
Qyteti përbëhet nga gjashtë qytete Hanley, Tunstall, Burslem, Stoke, Fenton dhe Longton.
Stoke-on-Trent ndodhet rreth gjysmës së rrugës midis Manchester dhe Birmingham dhe është ngjitur me
qytetin e Newcastle-under-Lyme.
Duhen rreth 50 minuta për në Birmingham dhe 40 minuta për në Manchester në tren.

Udhëtimi
juaj përmes
azilit

Mbështetja e azilit përfundon:
kërkoni këshilla për strehimin,
përfitimet, bankat, arsimin etj.

Ju mund të aplikoni përsëri për
mbështetjen e azilit.

Kërkesa për azil dhe intervista e shqyrtimit në
Home Office në Croydon, Londër.

Intervistë përmbajtësore
Dëshmi shtesë. Antshtë e rëndësishme të flisni
me një avokat para intervistës dhe të kërkoni
përkthyes nëse keni nevojë për një.

Vendimi fillestar
i azilit

Vendimi Pozitiv:
Dhënia e Lejes për të Mbetur.

Nëse keni prova të reja është e
mundur të bëni një pretendim të ri /
Paraqitje të mëtejshme. Flisni me një
avokat.

Ankesa refuzoi:
Mbështetja e azilit
mbaron.
Ndalimi dhe deportimi
i mundshëm.

Regjistrohuni tek një avokat i Ndihmës
Ligjore sa më shpejt të jetë e mundur.

Vendimi Negativ:
E drejta e apelimit në
vend në Gjykatën e
Shkallës së Parë.

Apeli është mbështetur:
Grant i Lejes për të
qëndruar.

Ankesa në fuqi:
Grant i Lejes për të
qëndruar.

Ankesa refuzoi:
Apeloni në Tribunalin e
Nivelit të Dytë nëse ka
pasur një gabim në ligj.
Flisni me një avokat.

Rishikim juridik.
Flisni me një avokat.

Shtë e rëndësishme
të keni të gjitha
informacionet tuaja të
gatshme kur kërkoni
azil, të bëni kopje
të gjithçkaje dhe ta
mbani në një vend të
sigurt.

Gjithmonë merrni
këshilla nga
profesionistët që
punojnë me Refugjatët
dhe Azilkërkuesit.

Nëse nuk flisni mirë
anglisht, kërkoni një
përkthyes.

SHËNDETI

1. Regjistrohuni sa më shpejt të jetë e mundur tek një
mjek i përgjithshëm (mjek) dhe dentist, afër vendit
ku jetoni, duke marrë dokumentet që keni marrë nga
Home Office që tregojnë se jeni azilkërkues.
2. Kur shkoni të shihni një mjek të përgjithshëm
dhe t’i tregoni se si ndiheni, ata mund t’ju japin një
recetë për ilaçe për t’ju ndihmuar në çështjet tuaja
shëndetësore.
3. Për të marrë ilaçe falas duhet të aplikoni për një
certifikatë HC1. Për ndihmë flisni me Asha North
Staffordshire; Kryqi i Kuq Britanik; Aksioni për
Refugjatët; Projekti i Shëndetit të Refugjatëve dhe
bamirësi të tjera.
4. Të gjitha ilaçet i merrni nga një farmaci; ju
duhet t’u tregoni atyre recetë nga mjeku juaj i
përgjithshëm. Shumica e ilaçeve kërkon recetë. Ju
mund të blini paracetemol në supermarket ose në
farmaci.

6. Trajtimi juaj është falas nëse jeni
azilkërkues. Nëse kërkesa juaj është refuzuar,
mund të tarifoheni për disa trajtime.
7. Për raste urgjente ku jeta juaj - ose jeta
e dikujt tjetër - rrezikon të vdesë, duhet të
telefononi në 999 për një ambulancë.
8. Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në
departamentin e Aksidentit dhe Urgjencës
(A&E) në një spital.
Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në NHS
Walk-in Center në Stafford Street, Hanley nëse
simptomat tuaja nuk janë të rrezikshme për
jetën.
9. Farmacia (e njohur edhe si kimist) mund
t’ju japë këshilla mjekësore për sëmundje jo
serioze si dhimbje koke, dhimbje fyti, kollitje
dhe ftohje.

5. Mos harroni të kërkoni ndihmë mjekësore sa më shpejt të jetë e mundur nëse keni ardhur me sëmundje
ose keni marrë një sëmundje në MB. Shtë gjithashtu e këshillueshme që të bëhet depistimi për TB; HIV;
kanceri i gjirit; dhe kushte të tjera përfshirë vlerësimin e shëndetit mendor. Nëse mendoni se keni nevojë për
një, atëherë flisni hapur.

2. Nëse e humbni kartën tuaj ASPEN, ose keni
mungesë ushqimi, mund të merrni mbështetje
nga Asha North Staffordshire; Byroja e Këshillimit
të Qytetarëve; Kryqi i Kuq Britanik; Aksioni për
Refugjatët; dhe bamirësi të tjera lokale.
3. Ju mund të humbni akomodimin dhe paratë
tuaja nëse kërkesa juaj refuzohet. Nëse kjo ndodh
menjëherë kërkoni këshilla nga bamirësit e listuara
më sipër.
4. Mbajeni akomodimin tuaj të rregullt dhe mos
harroni të vendosni mbeturinat në koshin e duhur.
Gri është për mbeturinat shtëpiake; blu është për
riciklimin dhe kafe është për mbeturinat e kopshtit.
5. Zakonisht ju do të akomodoheni në një shtëpi
me njerëz të tjerë. Jini miqësorë dhe të kujdesshëm
për njëri-tjetrin, pavarësisht se nga janë, apo nga
cila fe janë.

ARSIMI

MBËSHTETJE PËR AZILIN

1. Nëse nuk mund të mbani veten, Ministria e
Brendshme do t’ju mbështesë me strehim dhe 37,75
£ në javë për secilin person në familjen tuaj. Do t’ju
jepet një kartë ASPEN me një numër personal pin
për ta përdorur si një kartë bankare për të tërhequr
para nga një makinë monetare.

1. Nëse keni fëmijë nën pesë
vjeç është e këshillueshme që t’i
fusni në një çerdhe falas dhe t’i
sillni në Klubin e Fëmijëve Asha
të Shtunën në mëngjes.
Ata do të mësojnë dhe
gjithashtu do të bëjnë miq.
2. isshtë e rëndësishme të filloni
të mësoni anglisht sa më shpejt
që të jetë e mundur. Pyesni
në Kolegjin Stoke-on-Trent
në Stoke Road, Shelton ose
në organizatat e refugjatëve
/ azilkërkuesve. Ato ofrojnë
mësime falas të anglishtes me
cilësi të mirë.

INTEGRIMI

SAPO TË JENI NË VËMENDJE NË TRENT ËSHTË E RËNDËSISHME TË:
1. Zhvilloni një marrëdhënie të mirë me njerëz nga
vendi juaj, kisha juaj, xhamia juaj, njerëzit lokalë etj.,
Ata mund të jenë shumë të dobishëm kur jeni në
nevojë. Pyesni Asha North Staffordshire për skemën
e tyre të miqësisë që përputhet me azilkërkuesit me
një mik nga komuniteti.
2. Bërja e një pune vullnetare në komunitetin lokal,
organizatat lokale, shefat, xhamitë etj. Kërkoni
ndihmë nga Asha North Staffordshire kjo do t’ju
ndihmojë për integrimin të përmirësojë mirëqenien
tuaj dhe të përmirësojë gjuhën tuaj angleze.
3. Vullnetarizmi në bashkësinë lokale; me
organizata; kisha; xhamitë etj do t’ju ndihmojnë
të integroheni dhe të mësoni aftësi të reja, të bëni
miq të rinj, të përmirësoni mirëqenien tuaj dhe të
përmirësoni gjuhën tuaj angleze.

4. Prekja seksuale jokonsensuale, nxitja për
një marrëdhënie seksuale e padëshiruar nga
personi tjetër, ngacmimi seksual personal
ose në internet përmes platformave të
mediave sociale si Facebook, WhatsApp
etj është e paligjshme dhe mund të çojë në
arrestim nga policia.
5. Ju do të shkelni ligjin duke paguar për
seks ose duke u paguar për seks.
6. Ju do të shkelni ligjin duke pasur një
marrëdhënie seksuale me këdo nën moshën
16 vjeç; me një person të dehur; me një
person me një sëmundje të shëndetit
mendor; ose një person me aftësi të
kufizuara ose dobësi të tjera nëse nuk mund
të japin pëlqimin.

NËSE KRYENI NJË KRIM MUND TË HUMBNI KËRKESËN TUAJ PËR
AZIL DHE TË DËBOHENI PËRSËRI NË VENDIN TUAJ.

2. Në disa raste ju mund të ndiqeni
penalisht për diskriminim ndaj
dikujt.

PUSHIMET BANKARE

TOLERANCË DHE DIVERSITET

1. shtë e rëndësishme të respektoni
njerëzit që janë ndryshe nga ju dhe
t’i trajtoni ata në mënyrë të barabartë
pavarësisht nga përkatësia etnike,
gjinia, paaftësia, feja dhe besimi,
mosha, orientimi seksual ose statusi
martesor.

Britania e Madhe ka disa festa publike
të quajtura Pushime Bankare të cilat
prekin shërbimet pasi shumica e
kompanive nuk punojnë në ato ditë.
1. Disa dyqane, banka, trena, trajnerë
dhe autobusë operojnë me një shërbim
me orë të reduktuara.
2. Pushimet janë e Premtja e Mirë;
E hena e Pashkeve; Festa e Bankës
në maj; Festa e Bankës së Pranverës;
Festa e Vonë e Bankës së Verës; Dita e
Krishtlindjeve; Dita e Boksit dhe Dita e
Vitit të Ri.

2. Për të udhëtuar lokalisht me autobus
ju duhet të keni shumën e duhur të
parave për të blerë një biletë nga shoferi
i autobusit përndryshe nuk jepet asnjë
ndryshim. Ju gjithashtu mund të blini
një biletë javore ose mujore nga dyqanet
e dedikuara që do të duhet të bëni një
fotografi me madhësi pasaporte për të
marrë biletën.
3. Mund të përdorni taksi si Uber
duke shkarkuar aplikacionin dhe duke
rezervuar në internet, gjithashtu mund
të telefononi kompani lokale me telefon.
Sigurohuni që të kërkoni çmimin para
se të bëni rezervimin.
4. Për të udhëtuar në qytete të tjera
jashtë Stoke, mund të përdorni
trenin ose trajnerin. Të dy mund të
rezervohen në internet ose personalisht
nga Stacioni i Autobusëve Hanley ose
Stacioni Hekurudhor Stoke-on-Trent.
Cheshtë më lirë të rezervoni të paktën
katër javë përpara.

KOMUNIKIMI

TRANSPORTI

1. Si azilkërkues nuk ju lejohet të
vozisni derisa të keni lejen tuaj për të
qëndruar.

1. Ju mund të blini një telefon
celular dhe kartën SIM nga dyqanet
e telefonit. Shikoni nëpër dyqane
të ndryshme për një marrëveshje të
mirë.
2. bettershtë më mirë të marrësh një
kartë SIM pa kontratë në këtë fazë
pasi mund të blesh kredi vetëm kur
të kesh mundësi.
3. Për të telefonuar në shtëpi, është
më lirë të përdorësh WhatsApp pasi
të duhet vetëm qasje në internet.
Ju gjithashtu mund të blini karta
telefonike si Lebara, Lycra mobile
etj. Ju gjithashtu mund të përdorni
Lebara për të bërë thirrje në MB.

Asha North Staffordshire
ofron WiFi FALAS në
qendrën e tyre në Rrugën
Cooper.

INFORMACION I RENDESISHEM

PRETENDIMI I AZILIT

MBËSHTETJE PËR AZILIN

Uebfaqja:
www.gov.uk/kërkesë- azil

Faqet e internetit:
www.gov.uk/asil-support

Thirrni Azil Ndihmoni në MB nëse jeni azilkërkues
i rritur ose i varur nga një azilkërkues i rritur.

www.migranthelpuk.org

Telefoni: 0808 801 0503
E hënë deri të premten, nga ora 8 e mëngjesit deri
në ora 8 pasdite
(Shërbim 24 orë për emergjencat)
Telefononi në Panelin e Fëmijëve nëse jeni vetë
fëmijë në MB dhe aplikoni për azil.
Telefoni: 020 7346 1134
E hënë deri të premten, nga ora 9 e mëngjesit deri
në 5:30 pasdite
(shërbim i kufizuar në raste të tjera)

www.refugee-action.org.uk/project/ascil-crisisproject-birmingham
Aplikimi për mbështetje për azil Telefoni në MB:
0808 801 0503
E hënë deri të premten, nga ora 8 e mëngjesit deri
në ora 8 pasdite
(Shërbim 24 orë për emergjencat)

TREGJET
1. Për ushqimin Hallall ose ushqimin vendas
vizitoni Dyqanet Shelton dhe Dyqanet Cobridge.
2. Çdo qytet ka një treg të hapur
3. Për rroba të lira dhe sende të tjera, vizitoni
tregjet e së Dielës dhe dyqanet e Bamirësisë.

INFORMACION I RENDESISHEM

SHËNDETI

TRANSPORTI

Spitali Universitar Royal Stoke,
Newcastle Rd, Stoke-on-Trent ST4 6QG

Treni:
www.nationalrail.co.uk
ose
www.thetrainline.com

Telefononi 111 - nëse keni nevojë për ndihmë mjekësore që
nuk mund të presë një takim me mjekun e përgjithshëm, por
nuk është mjaft serioz për një ambulancë
Uebfaqja:
www.gov.uk/guidance/nhs-entitements-migrant-health-guide

Traineri:
www.nationalexpress.com
ose
uk.megabus.com
Autobus:
Një Smithfield, Hanley.
Qendra e Lagjes Bentilee.
Stoke me një ndalesë.
Tunstal Qendra Lokale.
Bashkia e Longton.

Bëni me vete një
foto në madhësi të
pasaportës për të blerë
një leje javore ose
mujore

CFARE BEN ASHA

EMERGJENCAT
Ambulanca, zjarri, policia:
Telefononi: 999 ose 112

Urgjenca e gazit:
Telefononi: 0800 111 999

NHS Direkt
(Linja e ndihmës shëndetësore 24 orë):
Telefononi: 111

Klasa angleze; ushqim; përdorimi i
WIFI; përdorimi i internetit; përdorimi i
kompjuterëve dhe telefonit; biçikleta falas
sipas kërkesës.
•
•
•
•
•
•
•

Grupi i Futbollit
Zona e TV
Grupi i Grave
Klubi i fëmijëve
Vullnetarizmi
Miqësimi
Ndihmoni me pyetjet dhe mbështetjen e
mirëqenies

KOHA E HAPJES
E hënë nga ora 10:00 - 3 pasdite
E mërkurë nga ora 10:00 - 4 pasdite
E enjte nga ora 10:00 - 4 pasdite
E premte nga ora 10:00 - 4 pasdite
E shtunë nga ora 10:00 - 1 pasdite

ORGANIZATAT BAMIRËSE PËR REFUGJATËT DHE AZILKËRKUESIT NË STOKE-ON-TRENT
NDIHMA PËR MIGRANTËT
3 Stone Road, Birmingham B15 2HH
Telefoni:
0808 8000 630
0808 8000 631
(TACC - Qendra e Thirrjeve për
Këshilla Telefonike)
Email:
ah@migranthelpuk.org
KOHA E HAPJES
Këshilla dhe udhëzime për azilin
Aplikime për Mbështetje të Azilit
E hënë-e premte: 8.30 -17.30
ÇFARË BËJNË ATA?
Ofroni informacion dhe këshilla në
lidhje me procesin e azilit.

BYROJA E KËSHILLIMIT TË
QYTETARËVE,
Advice House, Cheapside, Hanley,
ST1 1HL
Telefoni: 01782 408720
Email:
heidi.latala@snscab.org.uk
KOHA E HAPJES
Hidhni brenda:
Të Martën, të Mërkurën, të
Premten
(9:30 paradite - 12:00)
ÇFARË BËJNË ATA?
Këshilla dhe ndihmë me aplikimet
për mbështetjen e azilit dhe çështje
të tjera mbështetëse.
Këshilla ligjore falas për kërkesat
e azilit.

SANCTUS,
Kisha e Shën Markut, Shelton,
Stoke-on-Trent, ST1 4LR
Telefoni: 01782 266066
KOHA E HAPJES
Të mërkurën 9:30 - 12:30
ÇFARË BËJNË ATA?
Strehim urgjent dhe ndihmë
me ushqim, pajisje për fëmijë,
orë mësimi në gjuhën angleze,
shërbime përkthimi dhe kujdes
shpirtëror.

ORGANIZATAT BAMIRËSE PËR REFUGJATËT DHE AZILKËRKUESIT NË STOKE-ON-TRENT
Azilkërkues &
Ekipi Shëndetësor i Refugjatëve
Qendra e Kujdesit Primar Shelton,
Rruga Norfolk, Shelton
Stoke-on-Trent ST1 4PB

ARCH, Shtabet e Veriut,
308 Rruga e Londrës, Stoke,
Stoke-on-Trent, ST4 5AB

SANCTUS,
Kisha e Shën Markut, Shelton,
Stoke-on-Trent, ST1 4LR

KOHA E HAPJES

Telefoni: 01782 222870

Duhet të referohen nga një
organizatë tjetër

Telefoni:
01782 266066

KOHA E HAPJES
Rënie në shërbim:
E hënë - e premte 9 e mëngjesit - 4 pasdite,
por ju lutemi telefononi në 01782 222870 për
të kontrolluar një anëtar të ekipit do të jetë në
dispozicion.
ÇFARË BËJNË ATA?
Hyni në një mjek të përgjithshëm, dentist dhe
shërbimet e shëndetit seksual.
Përfundoni aplikacionet dhe rinovimet e HC2.
Ndihmoni në përmirësimin e qasjes në të gjithë
kujdesin shëndetësor dhe social.
Identifikoni nevojat shëndetësore dhe udhëzoni
për agjensi të tjera.
Integrohuni në bashkësitë lokale.
Përkthe informacionin në lidhje me NHS.

ÇFARË BËJNË ATA?
Mbështetje e kufizuar e
akomodimit

KOHA E HAPJES
Të mërkurën 9:30 - 12:30
ÇFARË BËJNË ATA?
Strehim urgjent dhe ndihmë
me ushqim, pajisje për fëmijë,
orë mësimi në gjuhën angleze,
shërbime përkthimi dhe kujdes
shpirtëror.

ORGANIZATAT BAMIRËSE PËR REFUGJATËT DHE AZILKËRKUESIT NË STOKE-ON-TRENT
SAVANA
Parku i Biznesit Njësia C Metro,
Rruga Clough, Hanley, ST1 4AF

KOLEGJI STOKE-ON-TRENT
RRUGA STOKE,
Shelton, ST4 2DG

Telefoni:
01782 433205

Telefoni:
01782 208208

KOHA E HAPJES

KOHA E HAPJES

Ju mund të referoheni vetë
E hënë, e martë, e enjte:
9:00 - 20:00

Email:
dhopl1sc@stokecoll.ac.uk

E mërkurë, e premte, e shtunë:
9:00 - 17:00

FARI I BURSLEM,
Rruga Moorland, ST6 1DW
Email: pody38@yahoo.com
KOHA E HAPJES
E enjte: 09:30 - 15:00
E premte: 09:30 - 15:00

E hënë - e enjte: 9.00 - 17:00
E premte: 9.00 - 16:00

ÇFARË BËJNË ATA?

ÇFARË BËJNË ATA?

ÇFARË BËJNË ATA?

Mësimet ESOL dhe JETA N MB.

Siguroni 1 deri në 1 këshillim për
të mbijetuarit e dhunës seksuale si
historike ashtu edhe më të fundit.

Mbështetje financiare me
udhëtime, libra, pajisje dhe
kujdes për fëmijë për të
ndihmuar në studime.

Ofroni ngjarje shoqërore (mëngjeset e
kafesë, grupet krijuese).

Klasat ESOL (të gjitha moshat).
Mbështetje dhe Këshillim falas
për Mentorët. Kujdes personal

Asha North Staffordshire falënderon Azilkërkuesit, Refugjatët, Aksionin e Refugjatëve
dhe profesionistë të tjerë të Emigracionit dhe Azilit që kontribuan në hartimin dhe
zhvillimin e kësaj pakete të mirëpritur.

SHENIME

SHENIME

