
1. HYRJE

Ju tani jeni në Hungari. Hungaria ndodhet në Evropë dhe është pjesë 
e Bashkimit Evropian e cila kufi zohet me disa shtete Evropiane.
Në këtë shtet ne besojmë se fëmijët nuk duhet të lëndohen por është 
më se e rëndësishme të ju jepet mbrojtje. Çdo fëmijë konsiderohet 
të jetë i mitur deri në moshën 18 vjeç. Këtu, ju keni të drejta; mund 
të shkoni në shkollë, të praktikoni fenë dhe të mbani kontakt me 
familjen tuaj.  Mund ti ruani zakonet që i keni patur në shtëpi, por ju 
lutem të mos harroni se këtu jetojnë njerëz të ndryshëm dhe për këtë 
arsye ju duhet ti respektoni rregullat e tyre poashtu.
Ky është një vend ku komunikimi me shkrim është i rendësishëm. Ju 
duhet të paraqitni çdo gjë me shkrim, veqenarisht nëse i drejtoheni 
autoriteteve me një kërkesë. Prandaj, nëse keni ndonjë problem luteni që gjithmonë provoni ta 
shpreheni atë me shkrim. Ju mund ta bëni atë në gjuhën tuaj amëtare, ose në ndonjë gjuhë tjetër 
që ju e fl isni.

Është mirë ta dini se jo çdo vend Evropian është i njejtë.

2. AZYLI – STATUSI I REFUGJATIT

Nëse e keni lënë shtëpin tuaj sepse keni qenë të frikësuar 
se mund të ishit lënduar apo do të kishit telashe për shkak 
të një luftë që vazhdon, apo se i keni humbur prindërit 
dhe nuk keni askënd që të kujdeset për ju, atëhere ju 
mund ti kërkoni Zyrës së Emigracionit ta shqyrtojë 
çështjen nëse ju mund ta merrni statusin e refugjatit apo 
jo.  Ju mund ta thuani këtë apo ta bëni këtë kërkesë me 
shkrim në gjuhën tuaj amëtare, por do të ishte më mirë 
që ta bëni këtë në gjuhën Angleze, nëse mundeni, ngase 
më shumë njerëz mund ta kuptojnë atë. Statusi i refugjatit 
ju është dhënë atyre njerëzve që kanë patur shumë prob-
leme në shtëpi, që ishin lënduar apo plagosur në luftë.

3. RASTI I KUJDESTARIT

Do të jet një i rritur për të ju ndihmuar gjatë procedurës, i cili quhet ‘rasti i 
kujdestarit’. Ai/ajo do të ju mbështes si prind dhe do të ju ndihmojë juve në 
marrjen e vendimeve të rendësishme. Ai/ajo do të ju ndihmoj me kërkesën 
tuaj për azyl dhe do të jetë prezent në intervistën tuaj. Ju lutem ndihuni të 
lirë të kërkoni ndihmen e tij/saj! 
NËSE KA DIÇKA QË NUK E KUPTONI, JU LUTEM PYESNI DHE INSISTONI 
QË TË MERRNI NJË PËRGJIGJE POASHTU!

4. PËRKTHYESI, PUNËTORI I RASTIT

Nëse nuk ka përkthim, apo nëse nuk e kuptoni përkthyesin 
apo nëse mendoni se përkthimi nuk përputhet me atë që 
e thoni apo nëse nuk jeni i kënaqur me punëtorin e rastit, 
mund të kërkoni një përkthyes tjeter apo punëtor të rastit. Ju 
lutem ndajeni këtë me kujdestarin tuaj apo me punëtorin so-
cial. Ju nuk duheni të jeni të frikësuar të përmendni ndonjë 
problem që mund të keni në lidhje me procedurën tuaj.

5. INTERVISTA

Së pari, do të ketë një intervistë të shkurtër ku do të ju pyesin 
nga keni ardhur dhe si keni ardhur në Hungari. Ata poashtu do të 
ju pyesin nëse ju tashmë keni qenë në vendet tjera të Bashkimit 
Evropian dhe do të ju marrin shenjat e gishtave. Nëse e dini se 
prindërit e tu janë në ndonjë shtet tjetër të Evropës, ju lutem që të 
mos harroni ta përmendeni këtë tek punëtori i rastit. Nëse tashmë 
keni kërkuar azyl në ndonjë vend tjetër të Evropës, atëhere Zyra 
e Emigracionit mund të vendos se procedura juaj e azilit do të 
duhet të ndodh atje (kjo quhet procedura e Dablinit). Nëse nuk 
pajtoheni me vendimin e Zyres së Emigracionit dhe nuk dëshironi 

që të ktheheni në këtë vend Evropian, atëhere brenda 3 ditëve (!) të atij vendimi mund të kërkoni 
nga gjykata që ta shqyrtojë se cili shtet i përgjigjet kërkesës tuaj për azyl. Në këtë rast, ju mund të 
drejtohuni tek Komiteti i Helsinkit Hungarez (organizatë për të drejtat e njëriut) dhe të kërkoni 
për asistencë ligjore falas.
Nëse nuk keni për të shkuar në ndonjë vend tjetër për 
shqyrtimin e kërkesës tuaj për azyl, atëhere do të keni 
një intervistë më të gjatë ku mund të tregoni se çfarë ka 
ndodhur me ty, pse dhe si është dashur ta lëshoni vendin 
tuaj. Nëse nuk ndiheni mirë, atëhere mund të thuani se 
nuk jeni akoma gati për intervistë. Pastaj intervista do të 
mbahet më vonë atëhere kur ju mendoni se mund të fl isni 
se çfarë ka ndodhur.
Para intervistes, është ide e mirë që të mendoni me ku-
jdesë se çfarë do të fl isni: ku, kur dhe çfarë ju ka ndodhur 
dhe me kënd keni qenë. Pse keni vendosur ta lëshoni 
shtëpin tuaj? Thuaj çdo gjë që mund të ju kujtohet, por 
nëse ju pyesin për diçka që sju kujtohet mirë, ju nuk duhet 
të frikësoheni ta thuani se kjo nuk ju kujtohet  apo nuk e 
mbani në mend këtë. Është e mundur që të mos dëshironi 
ta kujtoni të kaluarën, por për shkak të intervistës, është e 
rendësishme që ti kujtoni ngjarjet e kaluara.

NUK KENI NEVOJ TË SHQETËSOHENI NË QOFTËSE 
GABONI DIÇKA. KJO ËSHTË HISTORIA JUAJ, QË JU DO TA 
TREGONI, SE JU E DINI MË SË MIRI. 

Ju mund të përgatiteni veten tuaj për intervistë: ju do të qëndroni në 
një dhomë me tre persona. Njëri prej tyre do të jetë punëtori i rastit i cili do të ju shtrojë pyetje 
lidhur me të kaluarën tuaj. Personi i dytë do të jetë perkthyesi i cili do ti përkthej këto pyetje. I 
treti do të jetë kujdestari i rastit, i cili do të jet aty për të ju mbështetur dhe përfaqësuar interesin 
tuaj. Si një përgatitje ju mund të merrni shënime për veten tuaj, ose listo se çfarë ka ndodhur. 
Nëse është më lehtë, ju poashtu mund të vizatoni. Ju mund ti merrni ato në intervistë dhe ti 
shikoni ato nëse ju ndihmojnë.

NËSE KA DIÇKA QË NUK KUPTONI, JU NUK DUHET TË KENI FRIKË PËR TË PYETUR DHE 
INSISTUAR DERI SA TË MERRNI NJË PËRGJIGJE!

Është e mundur që të ju shtrojnë pyetje lidhur 
me temat që zakonisht njerëzit nuk fl asin për 
apo ndjehen të turpëruar për të. Nëse ka diçka 
që nuk dëshironi të fl isni, ju duhet ti tregoni pu-
nëtorit të rastit se nuk doni ta tregoni këtë, për 
shkak se nuk ju konvenon dhe se nuk ndjeheni 
mirë që ta rikujtoni këtë kujtim.

Megjithëatë, ngjarjet e kaluara të pa konv-
enueshme mund të japin informata të rendë-
sishme për rastin tënd që mund të infl uencoj 

vendimin. Ska rendësi çfarë ju ka ndodhur, ju nuk duheni të turpëroheni ngase askush nuk do të 
ju gjykojë për këtë. As punëtori i rastit e as kujdestari, avokati, punëtori social apo psikologu nuk 
mund të ndajnë këtë informatë me dikë tjetër ngase ata duhet ta mbajnë këtë konfi dencial.

Është e mundur të mos ju kujtohet saktësisht ngjarja, vendi, data apo të mos ju kujtohet fare asgjë. 
Diçka mund të jetë e vështirë të ju kujtohet për shkak se kujtimi është i dhimbëshëm. Kur ndodhë 
kjo, ndjehuni të lirë të thuani se nuk mund ta 
kujtoni këtë. Është absolutisht në rregull të thu-
ani ‘jo ’për një pyetje, por asnjëhere nuk duhet 
të thuani diçka që nuk është e vërtetë kur jeni 
të pasigurt.

Nëse keni fotografi  familjare ose dokumente 
që mund ta mbështesin lëndën apo kërkesën 
tuaj  ju lutem tregoni tek punëtori i rastit por 
sigurohuni ti merrni prap ato.

NËSE MENDONI SE JU DUHET NDIHMË NË 
KËTË PROCEDURË TË KOMPLIKUAR, NDJE-
HUNI TË LIRË TA KONTAKTONI KOMITETIN E 
HELSINKIT HUNGAREZ PARA INTERVISTËS. 

FLETUSHKË INFORMUESE 
 PËR AZIL KËRKUESIT E RINJË
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9. VENDIMI NË KËRKESËN TUAJ TË AZYLIT

Pas intervistës ju do ta merrni vendimin nga Zyra e Emigracionit. 
Ky mund të jetë një vendim pozitiv (kërkesa juaj për azyl ishte 
pranuar dhe mund të qëndroni këtu ose me statusin e refugjatit 
ose me statusin mbrojtës plotësues ) ose negative (kur kërkesa juaj 
refuzohet).
Nëse vendimi juaj është negative, ju mund ti drejtohuni gjykatës 
dhe të kërkoni  që të pranoheni si refugjatë sepse ju nuk mund të ktheheni në shtëpi ngase do 
të jetë e rrezikshme. I keni 15 ditë për ta informuar Zyrën e Emigracionit se nuk e pranoni 
vendimin. Komiteti i Helsinkit Hungarez apo punëtori social mund të ju ndihmojë juve me këtë. 
Ju lutem kushtoni rendësi këtij afati 15 ditësh, ngase Zyra e Emigracionit pastaj do të konsiderojë 
se e keni pranuar vendimin negativ dhe e vetmja mundësi e juaja është që të bëni një kërkesë të 
re. Në kërkesën tuaj të re, do të jetë madje edhe më vështirë ta bindeni Zyren e Emigracionit se 
ju duhet mbrojtja.

JU NUK DUHET TË HUMBËNI SHPRESËN NËSE KËRKESA JUAJ ËSHTË REFUZUAR (KENI 
MARRË NJË VENDIM NEGATIV) PËR ARSYE SE NUK KA PËRFUNDUAR ENDE. MUND TI DREJ-
TOHENI GJYKATËS, KU VENDIMI I ZYRËS SË EMIGRACIONIT MUND TË NDRYSHOHET DHE 
KËRKESA JUAJ MUND TË PRANOHET.

10. MUNDËSITË NË RAST SE MIRRET VENDIMI POZITIV   

Nëse vendimi që merrni nga Zyra e Emigracionit apo gjykata është pozitiv 
atëhere keni dy mundësi: ose merrni statusin e refugjatit ose statusin mbrojës 

plotësues. Nëse keni statusin e refugjatit atëhere 
ju merrni një kartë identiteti e cila është e 
vlefshme për 10 vite, ju mund të shkoni në 
shkollë dhe mund të merrni punë studentore 
ashtu sikur fëmijët Hungarez. Nëse merrni 
statusin mbrojtës plotësues atëhere karta e 
identitetit do të jetë e vlefshme për 5 vite. 
Ju mund të përpiqeni ti gjeni anëtarët e 

6. MOSHA

Defi nitivisht duhet të tregoni nëse jeni fëmijë, se jeni 
nën moshën 18 vjeç! Nëse jeni më të ri se 18, atëhere 
nuk jeni të rritur por të mitur. Nëse mund të merrni 
ndonjë dokument nga shtëpia që tregon moshen tuaj, 
ndajeni këtë me punëtorin e rastit tuaj. Nuk duhet të 
thuani se jeni më i moshuar se mosha juaj aktuale ngase 
kjo nuk do të ju ndihmoj juve. Madje edhe si një fëmijë 
ju mund të qëndroni për veten tuaj, do të jeni të sigurtë 
dhe do të merrni mbrojtjen e nevojshme.
Kur mosha juaj mund të jetë në pikëpyetje atëhere 
mjeku do të ju kontrollojë. Keni të drejtë të dini çfarë do të ndodhë me ty, 
kështu që ju vetem duhet të pyesni si do të shkojë ekzaminimi.

NËSE MENDONI SE REZULTATI I EKZAMINIMIT NUK PËRPUTHET MË 
REALITETIN (PËR SHEMBULL MJEKU THOTË SE JENI I RRITUR, EDHE 
PSE JU NUK JENI), OSE JU MENDONI SE EKZAMINIMI NUK ISHTE I 
MJAFTUESHËM, DUHET TA KONTAKTONI KOMITETIN E HELSINKIT 
HUNGAREZ.

7. PSIKOLOGU

Nëse keni vështirësi me gjum, nëse keni ankthe dhe nuk mund ti ndalni 
mendimet për të gjitha gjërat e këqija që ju kanë ndodhur, nëse frikëso-
heni ose nëse nuk mund të koncentroheni ju mund të kërkoni ndihmë 
nga psikologu. (Psikologu është ekspert me të cilin ju mund të diskutoni 
emocionet tuaja, frikën dhe i cili do të ju ndihmojë ti organizoni 
mendimet e juaja.) Ju mund ti tregoni çfarëdo psikologut, ai/ajo nuk do 
ti tregojë askujt për këtë.
Fakti se i tregoni psikologut se jeni duke vuajtur dhe po ndjehuni 
keq për shkak të gjitha gjërave që ju kanë ndodhur, mund të jenë të 
rendësishme për procedurën tuaj. Kjo mund të shpjegoj përse nuk jeni të 
gatshëm akoma të merrni pjesë në intervistë.

Ju poashtu mund të fl isni për problemet e juaja të përditshme me psikologun tuaj. Ju mund ti 
ndani ndjenjat e juaja dhe gjithmonë do të ju dëgjojnë dhe për atë që e tregoni nuk do të gjyko-
heni nga askush. Njerëzit drejtohen tek psikologu për problemet e përditëshme jo vetëm kur janë 
të sëmurë. Nëse mendoni se mund të përfi toni nga kjo formë e ndihmës, ju lutem drejtohuni tek 
Fondacioni Cordelia.

8. BURGU

Fëmijët nuk mund të burgosen për shkak se 
kanë ardhur në Hungari.
Çfarë mund të bëni nëse megjithëate e 
gjeni veten tuaj në një burg? Kjo mund të 
ndodhë nëse ata nuk ju kanë besuar kur 
keni thënë se jeni nën 18 vjeç. Ju mund të 
kërkoni që të ekzaminoheni apo kontrol-
loheni nga mjeku ose psikologu. Nëse 
del se jeni më i ri se 18 vjeç, nuk mund të 
mbaheni më në burg.
Në burg ju keni të drejtë ti thërrsni 
prindërit dhe shokët e tu. Çdo ditë keni të 
drejtë të shpenzoni një orë jashtë dhe të 
bëni dush. Avokati i Komitetit të Helsinkit 
Hungarez e viziton burgun një here në 
javë për të ju dhënë ndihmë ligjore. Pyesni 
rojet kur vjen avokati dhe bëni kërkesë që 
të fl isni me të. Kërkesa juaj duhet të jetë 
me shkrim dhe duhet të dorëzohet tek rojet 
apo tek policët. Nëse letrat apo dokumentet 
e rendësishëm u janë marrë nga ju, duhet 
ti’a tregoni këtë avokatit dhe ai do të ju 
ndihmojë ti merrni ato prapë. 

NËSE KENI NDONJË PROBLEM, JU DUHET TA NDANI KËTË ME PUNËTORIN SOCIAL, NËSE 
ËSHTË NJË PUNËTOR SOCIAL NË BURGUN TUAJ, DHE AI/AJO DO TË JU NDIHMOJË JUVE..

familjës suaj dhe ti sjellni ata në Hungari, e që quhet bashkim 
familjarë. Megjithëatë, duhet ta dini se është një process i gjatë 
dhe i komplikuar i cili duhet inicuar nga anëtarët e familjes tuaj 
në ambasaden Hungareze në vendin ku ata jetojnë. Nëse nuk jeni 
të sigurtë se çfarë të bëni, mund të drejtoheni tek 
punëtori social ose tek Komiteti i Helsinkit Hungarez.
Nëse nuk i keni mbushur 18 vjeç, ju do të jetoni në 
shtëpinë e fëmijëve. JU do të jeni nën kujdesje deri 
në moshën 21 vjeçare dhe nëse shkoni në shkollë apo 
universitet kujdesi do të jet deri në moshën 24 vjeç. 
Ju do të merrni para-xhepi çdo muaj në mënyrë që 
të mund të telefononi familjen tuaj. Punëtori juaj 
social mund të ju jap informata mbi shumën e saktë të 
mbështetjës që ju keni të drejtë të merrni.
Shukarja në shkollë është e rendësishme sepse aty ju 
mund ta mësoni mirë gjuhën Hungareze dhe mund të 
keni një profesion. Përderisa jeni në shkollë ju mund 
të keni kujdesin dhe strehimin. Lidhur me shkollimin ju duhet ti 
drejtohuni punëtorit tuaj social.
Nuk mund të udhëtoni derisa të merrni një vendim pozitiv. Nëseë 
merrni statusin e refugjatit, ju do të merrni pasaportë dhe mund 
të udhëtoni jashtë shtetit. Nëse vendos të shkoni diku, duhet të 
njoftoni në shtëpi, ku jetoni.
Ekziston mundësia që të bëheni qytetar apo shtetas Hungarez. 
Nëse keni statusin e refugjatit, pas 3 vitesh ju mund të aplikoni 
për shtetësi. Nëse keni statusin mbrojtës plotësues, atëhere pas 5 vitesh qendrimi ju mund të 
aplikoni për shtetësi. Stafi  i Komitetit të Helsinkit Hungarez do të jenë të lumtur të ju ndi-
hmojë me këtë.
Kjo është e ardhmja që ju pret nëse merrni starusin e refugjatit apo atë mborjtës plotësues.

NË FUND

Është e mundur se jo gjithçka do të ndodhë saktësisht në mënyrë të njejtë se si e përshkruan kjo 
broshurë informuese dhe realiteti e dëshmon ndryshe. Nuk duhet të jeni të zemruar, qëndroni 
për të drejtat tuaja dhe diskutoni situatën tuaj me dikë që i besoni (punëtorin social, avokatin, 
kujdestarin, psikologun).

KU MUND TË DREJTOHENI PËR NDIHMË?

KOMITETI I HELSINKIT HUNGAREZ  (Magyar Helsinki Bizottság) - Ndihmë falas ligjore me termine
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1 321 4141, 
website: www.helsinki.hu, e-mail: helsinki@helsinki.hu

ASOSACIONI MENEDÉK  (Menedék Egyesület) - Ndihmë falas ligjore me termine.
1090 Budapest, Erkel utca 13/A, fsz. 5.
Tel/fax: 06 1 411 1710, 06 1 411 1711, 06 20 430 9919, 
website: www.menedek.hu, e-mail: menedek@menedek.hu

FONDACIONI CORDELIA  (Cordelia Alapítvány) - Ndihmë falas psikologjike me termine. 
1133 Budapest, Kárpát utca I./B, 6. em. 24.
Tel: 06 1 349 1450, fax: 06 1 239 1332, 
website: www.cordelia.hu, e-mail: cordelia@chello.hu

NDIHMA HUNGAREZE INTERCHURCH (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)
Shtëpia e fëmijëve në Fót, Vörösmarty tér. 2, 
Tel: 06 30 749 2273

KISHA E REFORMUAR – MISIONI I REFUGJATËVE  (Református Missziói Központ - Menekültmisszió)
1151 Budapest, Alag u. 3, tel: 06 30 465 4796,
website: www.rmk.hu/menekultmisszio, email: menekult.misszio@zsinatiiroda.hu

ZYRA EMIGRACIONIT DHE SHTETËSISË 
(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)
1117 Budapest, Budafoki út 60, tel: 06 1 463 9170, fax: 06 1 463 9108 
website: www.bevandorlas.hu, e-mail: menekult@bah.b-m.hu

KOMISARIATI I LARTË PËR REFUGJATË I KOMBEVE TË BASHKUARA (UNHCR)
1022 Budapest, Felvinci utca 27.
Tel: 06 1 3363 060, fax: 06 1 3363 080, 
website: www.unhcr-centraleurope.org, e-mail: hunbu@unhcr.org

(STUDIMI, UDHËTIMI DHE PUNËSIMI)
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Menekültügy i Alapjának  támogatásával.

 Készül t a z Európai Unió Európai


