
MË SHUMË SE TË ARRISH. 
INFO-GUIDË për refugjatënë  
regjistrimin fillestar shtetëror 
nëSaksoni-Anhalt 
 
• Procedura e regjistrimit fillestar  
• Procedura e azilit  
• Ofertat për integrim 

 

Gjithçka që duhet të di.
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Si mirëseardhje 
 
 
 
 
 
Mirë se vini në Saksoni-Anhalt!  
 
Ju keni arritur në Qendrën kryesore të regjistrimit fillestar të shtetit të Saksoni-
Anhalt (ZASt) dhe jeni në fillim të procedurës së azilit. Saksoni-Anhalt është një 
shtet kozmopolit. Ne angazhohemi për t'ju pranuar si refugjatë në mënyrën më 
të mirë të mundshme dhe për t'ju hapur dyert e integrimit në një fazë të 
hershme. Shumë njerëz gjithashtu angazhohen vullnetarisht për këtë ose 
ofrojnë mbështetje në kohën e tyre të lirë. 
 
Për të lehtësuar orientimin në qendrën tuaj të regjistrimit fillestar dhe për t'ju 
mbështetur me procedurën e azilit, ne kemi bashkuar informacione të rëndë-
sishme për këtë fazë të parë të qëndrimit tuaj në faqet në vijim (Data 01/2021). 
 
Punonjësit tanë dhe vullnetarët punojnë shumë për të siguruar kushtet më të 
mira të mundshme të jetesës. Megjithatë ndodh shpesh që proceset të zgjasin 
më shumë sesa pritej. Në raste të tilla, përpiquni të jeni të durueshëm. 
Përgatituni që herët, ngase i gjithë procesi i integrimit është i gjatë dhe mund 
të përfshijë gjithashtu pengesa të ndryshme. Mos lejoni që kjo t'ju dekurajojë. 
 
Në qendrën tuaj të regjistrimit fillestar ju mund të ndihmoni që njerëzit e kom-
bësive dhe kulturave të ndryshme të mund të jetojnë së bashku me sukses. 
Edhe nëse nuk është gjithmonë aq e lehtë, përvoja tregon: Shumë probleme 
mund të zgjidhen së bashku me respekt dhe konsideratë reciproke. 
Shpresojmë që kjo Info-Guidë t'u përgjigjet pyetjeve të rëndësishme dhe t'ju 
sjellë në kontakt me njerëz që mund t'ju ndihmojnë për orientim të më-
tejshëm. 
 
Ju urojmë gjithë të mirat në rrugën dhe të ardhmen tuaj. 

Rreth kësaj broshure 
 
 
 
Kjo broshurë është për njerëzit që aplikojnë për azil në Saksoni-Anhalt. Ajo 
ofron një orientim fillestar për proceset e rëndësishme rreth qendrës së regji-
strimit fillestar, procedurës së azilit dhe jetës së mundshme në Gjermani. Ajo 
nuk zëvendëson këshillat e hollësishme individuale.   
 
Ju lutemi vini re: Ky botim përmban ndryshimet aktuale deri më 07/2021. 
Plotësia e të gjithë informacionit nuk është e garantuar. Për informacione të 
mëtejshme, fletushka emërton personat kompetentë të kontaktit në seksionet 
individuale. 
 
Zur Orientierung in Ihrer Erstaufnahmeeinrichtung liegt dieser Broschüre ein 
Lageplan des Objektes bei.  
 
Versioni online i broshurës është i disponueshëm në disa gjuhë përmes porta-
lit të integrimit Saksoni-Anhalt në linkun www.integriert-in-sachsen-anhalt.de.    
Risi: Përdorni ueb-aplikacionin tonë http://erstinfos.de! 
 
Botuesit dëshirojnë të falënderojnë stafin në Pikën Qendrore të Kontaktit për 
Azilkërkuesit në Shtetin e Saksonisë-Anhalt dhe shërbimin këshillues të proce-
sit të azilit Caritas për mbështetjen e tyre miqësore në përgatitjen e dorëshkri-
mit. Dëshirojmë të falënderojmë Këshillin e Refugjatëve të Saksonisë-Anhalt 
për informacionin dhe komentet kritike. 
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Ju duhet të qëndroni aty  
 
Për kohën e regjistrimit tuaj fillestar, vlen një detyrim qëndrimi dhe banimi 
(shpesh i quajtur detyrimi i qëndrimit). Kjo do të thotë, që juve ju lejohet të 
qëndroni vetëm në një zonë të caktuar (distrikt ose rreth urban). Detyrimi i qën-
drimit ekziston me qëllimin që autoritetet të mund t'ju kontaktojnë në çdo 
kohë që ju të mund të merrni dokumente të rëndësishme në kohë. Detyrimi 
është i vlefshëm për të paktën tre muaj ose për aq kohë sa jeni të detyruar të 
qëndroni në qendrën e regjistrimit fillestar. 
Për shembull, nëse dëshironi të largoheni nga vendi i regjistrimit fillestar për 
të vizituar të afërmit apo për arsye të tjera, juve ju duhet një leje (leje largimi). 
Për këtë dokument ju duhet të aplikoni në BAMF. Pasi ta keni marrë lejen 
tuaj, informoni punonjësin social të ZASt, i cili është përgjegjës për zonën tuaj, 
lidhur me mungesën tuaj! Nëse largoheni nga zona pa leje, ekziston rreziku i 
gjobës, ndërsa në rast të përsëritjes, procedimi penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja e qëndrimit  
 
Sipas ligjit, kohëzgjatja e qëndrimit në ambientet fillestare të pritjes është 
përgjithësisht deri në 18 muaj, për familjet me fëmijë të mitur maksimumi 6 
muaj. Kohëzgjatja aktuale varet nga vendimi për kërkesën tuaj për azil dhe pje-
sëmarrja juaj në procedurën e azilit. 
 
Nëse vini nga vende të sigurta të origjinës si vendet anëtare të Bashkimit 
Evropian, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gana, Kosova, Maqedonia, Mali i 
Zi, Senegali ose Serbia, atëherë ka pak mundësi që aplikimi juaj për azil të nji-
het. Nëse BAMF nuk ju ofron mbrojtje, ju jeni të detyruar të jetoni në qendrën 
për regjistrimin fillestare derisa të largoheni nga vendi. Për familjet me fëmijë 
të mitur vlen edhe në këtë rast kohëzgjatja maksimale prej 6 muajsh. 
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Ablauf der Erstaufnahme  
 
Nëse keni ardhur në Gjermani si person që kërkon mbrojtje dhe dëshironi të 
aplikoni për azil, autoritetet do t'ju caktojnë në një shtet të caktuar federal në 
bazë të një sistemi kuotash në një qendër të regjistrimit fillestar për azilkërkue-
sit. Në shtetin Saksoni-Anhalt, pritja fillestare kryhet nga Pika Qendrore e 
Kontaktit për Azilkërkuesit (ZASt) me seli në Halberstadt. ZASt ka filiale dhe 
degë.  
 
Pranimi (regjistrimi) juaj fillestar si person që kërkon azil bëhet në ZASt. Të dhë-
nat personale regjistrohen këtu, ju do të fotografoheni dhe do të ju merren gjit-
hashtu edhe shenjat e gishtave. 
Nëse kërkesat për azil nga vendi juaj i origjinës nuk mund të trajtohen në 
Saksoni-Anhalt, punonjësit do t'ju përcjellin në shtetin federal përgjegjës në 
mënyrë që ju të mund të dorëzoni kërkesën tuaj për azil atje.  
 
ZASt është pjesë e qendrës së mbërritjes në Halberstadt. Ju do të merrni një ek-
zaminim mjekësor fillestar, strehim, ushqim, dhe gjëra të tjera të nevojshme 
për jetë. Ju jeni duke qëndruar këtu ose në vende të tjera të ZASt, derisa t'ju 
caktohet një komunë dhe ju të mund të shkoni në transferim.  
 
Nëse ju nuk dërgoheni në një shtet tjetër federal, ju do të kaloni nëpër të gjitha 
fazat e procesit tuaj të azilit, gjatë kohës derisa ju jeni duke qëndruar në ZASt. 
Dega e Zyrës Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) ndodhet gjit-
hashtu në qytetin Halberstadt. Ju e dorëzoni kërkesën tuaj për azil në BAMF.  
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Regjistrimi fillestar në Saksoni-Anhalt.  

Rregullorja – Furnizimi – Ofertat

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/10/2014-10-29-verbesserungen-fuer-asylbewerber-beschlossen.html
http://www.residenzpflicht.info/keine_bewegung_report_beate_selders/die-behorden-die-erteilung-der-verlassenserlaubnis/


Banimi 
 
Ju do të akomodoheni në objekte të ndryshme akomoduese të ZASt në varësi 
të nevojave dhe mundësive. Ju lutemi për mirëkuptim që ju nuk keni të drejtë 
për një strehim individual. Në të shumtën e rasteve akomodimi është në 
dhoma të përbashkëta. Nëse keni ndonjë pyetje ose problem, ju lutemi kontak-
toni punonjësin social përgjegjës për zonën tuaj.   
 
 
Mbrojtja e veçantë për gratë 
 
Gratë që udhëtojnë vetëm ose gratë me fëmijët e tyre do të akomodohen në 
një zonë të veçantë. Këshillat shoqëruese në këtë fushë ofrohen nga punonjësit 
socialë. Gjatë konsultimit ju mund të adresoni hapur problemet tuaja specifike. 
Punonjësit socialë do të angazhohen në çështjen tuaj dhe ju mbështesin me të 
gjitha pyetjet dhe problemet.  
 
 
Identiteti seksual 
 
Në Gjermani askush nuk guxon të diskriminohet për shkak të orientimit seksual 
(njerëz lezbike, gej, biseksualë, transgjinorë, transeksualë, interseksualë dhe 
queer). Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë dhe/ose kërkoni kontakte me 
qendrat e këshillimit, ju lutemi kontaktoni punonjësin tuaj social. Vini re shenjat 
lajmëruese (ylberi) për oferta të veçanta këshillimi. 
 
 
Mbrojtja e të miturve të pashoqëruar  
 
Nëse jeni më i ri se 18 vjeç (i mitur) dhe jeni në 
Gjermani pa një përkujdesës ose kujdestar ligjor, atë-
herë keni veçanërisht nevojë për mbrojtje. Pas mbërrit-
jes suaj do të pranoheni menjëherë nga zyra përgjeg-
jëse e mirëqenies së të rinjve. Pra, ju nuk do të qën-
droni në qendrën e regjistrimit fillestar, por do të kës-
hilloheni, kujdeseni dhe akomodoheni nga shërbimi i 
mirëqenies së të rinjve. 
 

Shpërndarja (Transferi) në Komuna  
 
Nëse kërkesa juaj për azil është miratuar, ju do të përcaktoheni në një komunë. 
Stafi i ZASt do t'ju tregojë se cila komunë do t'ju pranojë. Kërkesat personale në 
lidhje me qëndrimin në Saksoni-Anhalt nuk mund të merren parasysh. 
Megjithatë, nëse keni familjarë të shkallës së parë (fëmijë, prindër dhe në ras-
tin e të miturve vëllezër e motra mbi 18 vjeç), ju keni mundësinë të përcakto-
heni në vendndodhjen e anëtarëve të familjes.   
 
 
Veprimi në rast konflikti 
 
Kur jetoni së bashku në një hapësirë të kufizuar, mund të lindin konflikte. Në 
këto raste ju mund të kontribuoni në qetësimin e situatës duke vepruar me 
përgjegjësi. 
•  Ju lutemi të ruani qetësinë sa më shumë të jetë e mundur në rast konflikti. 
•  Përpiquni të zgjidhni mosmarrëveshjet me të përfshirët në vend duke  
    adresuar zgjidhjet e konflikteve. 
•  Raportoni menjëherë te punonjësit socialë për situatat e rrezikshme. 
•  Në rast urgjence, njoftoni shërbimin e sigurisë.  
•  Nëse jeni bërë viktimë e dhunës raciste dhe e krahut të djathtë ose dhunës  
    ndaj grave, mund t'i drejtoheni shërbimit mobil të këshillimit të viktimave  
    për mbështetje dhe udhëzim.  
 
 
Ku mund të ankohem nëse ka probleme? 
 
Qëndrimi juaj në ZASt shërben kryesisht për të siguruar akomodim të rregullt 
gjatë procedurës së azilit. Nëse keni probleme me banorët e tjerë, punonjësit e 
objektit ose organizatat dhe autoritetet e tjera, ju lutemi kontaktoni punonjësit 
socialë në vend me besim të plotë. Stafi i ZASt do t'ju informojë për mundësitë 
për të bërë një ankesë. Aty pranohen edhe sugjerime për përmirësimin e 
bashkëjetesës në objekt. BAMF është i vetmi institucion përgjegjës për pyetjet 
në lidhje me procedurën tuaj të azilit.  
 Nëse keni ndonjë ankesë, mund të kontaktoni personalisht me stafin e ZASt në 
çdo kohë. Për kritika ose këshilla, mund të përdorni edhe kutinë postare të an-
kesave të ZASt në hyrjen e Shtëpisë A 2. Mos harroni të përfshini emrin dhe 
numrin tuaj të regjistrimit në mënyrë që përgjegjësit të mund t'ju përgjigjen. 
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http://www.mobile-opferberatung.de/
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Ju gjithashtu mund të dërgoni ankesën tuaj me email: 
complaint.box@lae.sachsen-anhalt.de. Një ankesë anonime është gjithashtu e 
mundur; ankesa juaj do të hetohet në çdo rast. Një ankesë nuk ka ndikim në 
procedurën në vazhdim të azilit.  
 
 
 

Përkujdesja  
në qendrën fillestare 
 
 
Shërbimet 
 
Në ZASt do të merrni ndihma dhe pajisje fillestare të përcaktuara me ligj. 
Si shërbime në formë kontributi, ju do të merrni: 
•  Mëngjesin, drekën dhe darkën 
•  Pajisjet e shtratit dhe enët  
 
Ju gjithashtu do të merrni para xhepi nga autoriteti i përfitimeve (zyra e mirë-
qenies sociale) për nevojat tuaja personale. Kjo paguhet me para në dorë dhe 
llogaritet për një person të rritur. Në rastin e familjeve, vetëm një person merr 
shumën e plotë, anëtarët e tjerë të familjes marrin shuma të reduktuara. 
Për rroba, ju do të merrni kupona nga zyra e mirëqenies sociale, të cilat mund 
t'i përdorni për të blerë në qytet. Një furnizim i parë, i nevojshëm urgjent me 
veshje ofrohet në garderobën e ambienteve të akomodimit. 
 
 
Puna sociale 
 
Në të gjitha zonat e akomodimit ka punonjës socialë përgjegjës. Këtu ju mund 
të adresoni problemet. Këta punonjës ju ofrojnë të gjitha informacionet e rën-
dësishme rreth qëndrimit tuaj në objekt. Ata ofrojnë informacion në lidhje me 
proceset, datat dhe zhvillimet aktuale, shpërndajnë postën, ju mbështesin në 
pyetjet rreth aplikacioneve zyrtare dhe janë personi juaj kryesor i kontaktit në 
ZASt. Informohuni rreth shërbimeve tjera këshillimore dhe vini re njoftimet ak-
tuale. Ju lutemi na tregoni nëse dëshironi të largoheni nga objekti për një peri-
udhë më të gjatë kohore.  

Përkujdesja mjekësore 
 
Në rast të një sëmundjeje akute, shkoni në pikën e furnizimit mjekësor 
(MediCare). Këtu do të gjeni gjithmonë profesionistë mjekësorë gjatë ditëve 
të javës. Përveç kësaj, një ekip i ndihmës mjekësore me një autoambulancë 
është gjithmonë në vend në mbrëmje dhe në fundjavë.  
 
Nëse trajtimi nga personeli mjekësor në vend nuk është i mundur, atëherë stafi 
i MediCare do të iniciojë trajtimin e mëtejshëm nga një specialist. Ju mund të 
aplikoni për certifikatën e nevojshme të trajtimit nëpërmjet MediCare në zyrën 
e mirëqenies sociale. Ofrohen vetëm shërbimet e nevojshme mjekësore sipas 
AsylblG (Asylbewerberleistungsgesetz - Ligji mbi përfitimet e azilkërkuesve).  
Ju lutemi paraqisni kartën tuaj të identitetit si rezident sa herë që vizitoni 
MediCare. Gjithashtu, sillni me vete për vizitën e parë çdo ilaç që keni ose ju 
është përshkruar, ose informacion në lidhje me historinë tuaj mjekësore.  
 
Në rast urgjence, kontaktoni me stafin në vend, kërkoni mbështetje 
nga banorët e tjerë dhe telefononi ndihmë profesionale përmes shërbi-
mit të sigurisë! 
 
Nëse disa përvoja ju dëshpërojnë shumë, nëse flini keq ose trupi juaj reagon në 
një mënyrë të pazakontë, ju mund të keni një traumë. Në zyrat e punonjësve so-
cial do të merrni pyetësorë për problemet tuaja, të cilët mund t'ju ndihmojnë 
për t'ju ofruar një ofertë të përshtatshme këshillimi. Ju lutemi flisni me punon-
jësit socialë ose me ekipin e MediCare. Punonjësit ju vënë në kontakt me shër-
bimin tonë psikologjik. 
 
Nëse tashmë keni dokumente për sëmundje dhe/ose trajtime të mëparshme, 
sillni ato me vete në konsultën tuaj fillestare. Nëse trajtimi psikoterapeutik 
është i nevojshëm, shërbimi psikologjik do të ju regjistrojë në qendrat psikoso-
ciale të shtetit në qytetet Magdeburg dhe Halle (Saale). 
 
Nëse keni nevojë për ndihmë për shkak të HIV-it (ose për shkak të sëmundjeve 
të tjera seksualisht të transmetueshme), ju lutemi kontaktoni Aids-Hilfen në 
Halberstadt, Halle (Saale) ose Magdeburg. Ata do t'ju këshillojnë në mënyrë 
anonime dhe do t'ju japin detaje specifike të kontaktit. 
 
 
 
 

http://www.aids-lsa.de/


Ofertat  
në qendrën fillestare 
 
Organizimi i kohës së lirë 
 
Jepini vetes kohë dhe pushim të mjaftueshëm për procedurën tuaj të azilit. 
Përdorni qendrat lokale të këshillimit me ofertat e tyre dhe materialet përka-
tëse të informacionit (fletushka, video, etj.). Kjo është një mënyrë e shkëlqyer 
për t'u përgatitur për intervistën tuaj. 
 
Kaloni gjithashtu kohë për të mësuar gjermanisht. Në objektin tuaj zako-
nisht ekziston mundësia për të mësuar gjuhën gjermane. Përdorni ofertat ek-
zistuese ose mësoni më shumë nga punonjësit socialë rreth mundësive për ta 
mësuar gjuhën në mënyrë të pavarur. 
 
Ju lutemi vini re edhe ofertat për orientimin fillestar, 
për shembull kursin e orientimit shumëgjuhësh për 
refugjatët. Edhe jashtë regjistrimit fillestar (p.sh. në qen-
drat e arsimit për të rritur) ekziston mundësia e ndjekjes së 
kurseve për të mësuar gjermanisht ose për orientim të 
përditshëm. 
Kujdes: Ju lutemi pyesni paraprakisht nëse këto kurse 
janë me pagesë. 
 
Situata juaj karakterizohet nga shumë sfida dhe situata 
nuk është gjithmonë e lehtë edhe për fëmijët tuaj. Ofroni fëmijëve tuaj mun-
dësi të luajnë së bashku. Në ZASt ka oferta për aktivitetet e kohës së lirë të fëmi-
jëve tuaj, p.sh. një punëtori mësimore (Caritas). Inkurajoni fëmijët tuaj të mar-
rin pjesë aty! 
 
Ju lutemi vini re: Si kujdestar ligjor, ju jeni thelbësisht përgjegjës për mirë-
qenien dhe veprimet e fëmijëve tuaj. Kjo do të thotë që ju duhet të dini gjith-
monë se ku ndodhet fëmija juaj në qendrën e banimit. Kujdesuni vetë për ta sa 
më shumë të jetë e mundur ose informoni kujdestarët e tjerë ligjorë se ku 
mund t'ju kontaktojnë. Fëmija juaj gjithashtu duhet të dijë gjithmonë se ku 
jeni. 
 

Merrni pjesë në mundësitë e punës ose në shërbimin e komunitetit 
(përkthim, ndihmë në organizim të ngjarjeve, punë pastrimi, riparime dhe të 
tjera). Në këtë mënyrë ju mund të kontribuoni në përmirësimin e mjedisit tuaj 
të jetesës dhe të shtoni paratë tuaja të xhepit. 
 
Përfshihuni, bisedoni me ne, shprehni kritika konstruktive! Pyetni me punonjë-
sin tuaj social për mundësitë e pjesëmarrjes (p.sh. komiteti i kuzhinës). 
 
 
Përcaktimi i aftësive profesionale 
 
Agjencia Federale e Punësimit tashmë ofron për të përcaktuar aftësitë tuaja pro-
fesionale në qendrën e mbërritjes. Ju do të pyeteni për kualifikimet tuaja 
shkollore dhe profesionale, si dhe për përvojën e punës që keni pasur. Nëse 
këto kërkohen për tregun e punës, mund të bëhet këshillimi i shpejtë i tregut 
të punës si dhe referimi në këshillimin e njohjes. Një rekomandim i bazuar në 
nevojat për trajnim është gjithashtu i mundur kur të caktoheni në një komunë. 
 
Për shumicën e profesioneve kërkohen kompetenca dhe kualifikime. Në ve-
çanti, nëse tashmë keni përfunduar një shkollim profesional ose keni një di-
plomë, do të duhej të shfrytëzoni mundësitë e ofruara për përcaktimin e aftë-
sive tuaja. 
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http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55


Zyra Federale krijon një dosje për ju dhe regjistron të dhënat tuaja personale.  
Gjatë procesit të aplikimit, ju do të informoheni për të drejtat dhe detyrimet 
tuaja në procedurën e azilit. Ky informacion do t'ju jepet me shkrim në gjuhën 
tuaj amtare. 
 
BAMF fton një ndërmjetës gjuhësor në një takim me vendimmarrësin tuaj per-
sonal. Është e drejta juaj të dëgjoheni në gjuhën tuaj amtare. Ju mund të sillni 
avokatin tuaj në takim. Nëse lajmëroni paraprakisht, ju mund të shoqëroheni 
edhe nga dikush tek i cili keni besim. 
  
 
Çfarë kërkohet me kërkesën për azil 
 
Kur aplikoni për azil, ju kërkoni mbrojtje në Gjermani. Së pari, BAMF do të kon-
trollojë nëse Gjermania është kompetente për aplikimin tuaj. 
 A keni 
•  aplikuar tanimë për azil në ndonjë shtet tjetër evropian, 
•  a keni pranuar tanimë azil në ndonjë shtet tjetër evropian, 
•  a është refuzuar kërkesa juaj për azil në një vend tjetër evropian ose 
•  a keni marrë një vizë Shengen nga një vend tjetër evropian në 6 muajt e  
     fundit, 
atëherë Gjermania nuk është përgjegjëse për kryerjen e procedurës suaj të azi-
lit. Në këtë rast do të merrni një letër nga BAMF. Aty do t'ju kërkohet të udhë-
toni në vendin që është përgjegjës për ju. 
 
 
Dokumentet e qëndrimit 
 
Nga stafi i ZASt ju do të merrni "dëshminë e arritjes", përveç nëse kjo tashmë ju 
është dhënë diku tjetër. Dëshmia e arritjes përmban informacione rreth jush 
dhe një foto. Regjistrimi juaj si azilkërkues dokumentohet me lëshimin e këtyre 
dokumenteve. Mbi këtë bazë, BAMF ju fton të paraqisni aplikacionin tuaj perso-
nal. Sapo ju të dorëzoni kërkesën tuaj për azil në BAMF, dëshmia juaj e arritjes 
do të zëvendësohet me një leje qëndrimi. Këtë dokument duhet ta mbani gjith-
monë me vete dhe t'ia tregoni policisë gjatë kontrollit të identitetit 
Në këtë dokument është e shënuar se në cilat zona ju lejohet qëndrimi. Sapo të 
ketë ndodhur transferimi juaj në një komunë pranuese në Saksoni-Anhalt, ju 
jeni të detyruar të informoni ΒAMF-në për adresën tuaj të re. 
 

12 13

2  Procedura e azilit  
 
 
 
 
E drejta themelore për azil 
 
E drejta për azil është një e drejtë themelore ndërkombëtare. Në Republikën 
Federale të Gjermanisë kjo është pjesë e Ligjit Bazë (neni 16a: “Personat e 
përndjekur politikisht gëzojnë të drejtën e azilit.”). E drejta e azilit mund të 
ushtrohet nëse mund të tregohet se ju është dashur të ikni nga persekutimi po-
litik në vendin tuaj ose nëse jeta juaj ishte në rrezik atje për arsye të tjera. 
Për më tepër, duke iu bashkuar Konventës së Gjenevës për Refugjatët, 
Gjermania është zotuar të pranojë refugjatë që kanë nevojë për mbrojtje ndër-
kombëtare. Si rezultat, arsyet individuale për mbrojtjen tuaj shqyrtohen në një 
procedurë azili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) 
 
Në Gjermani, një kërkesë për azil mund të dorëzohet vetëm në Zyrën Federale 
për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF). BAMF nuk është një gjykatë, por një in-
stitucion. Ai hulumton nëse jeni të persekutuar në vendin tuaj të origjinës dhe 
nëse do të përballeni me persekutim atje nëse ktheheni. Nëse keni qenë të per-
sekutuar, ajo që ka rëndësi është, nëse keni pasur mbrojtje shtetërore në ven-
din tuaj të origjinës. Gjithashtu do të hulumtojë nëse mund të gjeni mbrojtje 
në një pjesë tjetër të vendit tuaj të origjinës. Ky ekzaminim është i mundur 
vetëm në bazë të kërkesës tuaj personale për azil. 
Paraqisni këtë kërkesë në BAMF sa më shpejt të jetë e mundur. BAMF do t'ju in-
formojë se kur dhe ku mund të dorëzoni aplikimin. 



Këshilla për procedurën e azilit (AVB)  
dhe përgatitja për seancën dëgjimore 
 
Në qendrën e mbërritjes ka edhe qendra këshillimi për procedurën e azilit. 
Në Saksoni-Anhalt, në Halberstadt, ju mund të përfitoni nga këshillat për proce-
durën e azilit të BAMF në formën e këshillave dhe informacionit në grup, si dhe 
këshillave të Caritas-it në formën e këshillave individuale. Në qendrat e këshil-
limit mund të mësoni për të drejtat dhe detyrimet tuaja në të gjitha hapat e 
procedurës së azilit. Ju gjithashtu do të merrni këshilla personale për mundë-
sinë e kthimit vullnetar dhe migrimit të mëtejshëm. Në qendrat e këshillimit 
keni gjithashtu mundësinë të komunikoni nevoja të veçanta, të cilat duhet të 
merren parasysh në seancën dëgjimore në BAMF. 
Këto konsultime janë falas, anonime dhe të pavarura nga besimi apo botëkup-
timi juaj.  
 
 
Seanca dëgjimore 
 
Procesi i seancës dëgjimore, i quajtur shpesh edhe „intervista", është mundësia 
më e rëndësishme për aplikantët që për herë të parë të shpjegojnë arsyet e ar-
ratisjes. Në bazë të kësaj seance, Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët 
vendos nëse ju jepet mbrojtje në Gjermani. 
 
 

Ju lutemi vini re: Seanca është mundësia e parë dhe e vetme që ju të 
shpjegoni në detaje motivet tuaja personale për të kërkuar azil! Bëhuni të 
vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj interviste dhe përgatituni mirë për 
seancën dëgjimore! 
 
 

Në varësi të kapaciteteve të BAMF-së, seanca dëgjimore zhvillohet pak kohë pas 
dorëzimit të aplikimit. BAMF ju fton me shkrim në "seancën dëgjimore sipas 
Nenit 25 të AsylG». (AsylG: Asylgesetz - Ligji për Azilin) Një ndërmjetës gjuhësor 
është i pranishëm në këtë rast. Informoni me kohë Zyrën Federale në cilën 
gjuhë duhet të zhvillohet seanca, seanca dëgjimore në gjuhën tuaj amtare 

është e drejta juaj si azilkërkues. Kërkesat e veçanta, p.sh., një grua si 
ndërmjetëse gjuhësore, duhet të lajmërohen në kohë. 
Për arsye të veçanta përndjekjeje (persekutim specifik gjinor, LGBTIQ* ose vik-
tima të torturës) kemi përfaqësues të posaçëm të trajnuar në BAMF. Ju lutemi 
shprehni mendimin tuaj në kohën e duhur, për shembull në këshillimin për 
procedurën e azilit ose te punonjësi social, nëse keni nevojë për mbështetje të 
veçantë gjatë seancës. 
 
Ka shumë pyetje të përfshira në seancë. Do t'ju kërkohet informacion për origji-
nën tuaj, arsyet e arratisjes dhe rrugën tuaj të udhëtimit. Ndani kohë për 
këtë. Bëni të gjitha informacionet të plota dhe të vërteta. Nëse është e mun-
dur, jepni dokumente ose foto mbështetëse. Vendimmarrësi do të kontrol-
lojë nëse informacioni i dhënë gjatë regjistrimit tuaj është i saktë. Ju keni të 
drejtë që deklaratat tuaja të përkthehen përsëri për ju. Kontrolloni të gjitha de-
klaratat e seancës për korrektësi në procesverbalin e përkthyer dhe më pas kon-
firmoni ato me nënshkrimin tuaj.  

 
 
Kujdes: Sigurohuni që të kontrolloni nëse emrat e të gjithë anëtarëve të fa-
miljes janë shkruar saktë. 
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http://www.asyl.net/index.php?id=337
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Vendimi i Zyrës Federale 
 
BAMF do t'ju informojë me shkrim (njoftim) për vendimin mbi kërkesën tuaj 
për azil. Vendimi është i arsyetuar dhe atij i bashkëlidhet një informacion mbi 
mjetet juridike. Ky udhëzim tregon nëse dhe si mund të rishikohet dhe kontes-
tohet vendimi. 
 
Ju do të merrni një vendim pozitiv nëse: 
•  Ju njihet e drejta për azil në përputhje me nenin 16a të kushtetutës, ose 
•  Ju jepet mbrojtja e refugjatit në përputhje me Nenin 3 të Ligjit për Azil, ose 
•  Ju jepet mbrojtja plotësuese në përputhje me Nenin 4 të Ligjit për Azil, ose 
•  nëse vendoset një ndalim dëbimi për vendin tuaj të origjinës në përputhje  
    me Nenin 60 Par. 5 ose Par. 7 të Ligjit mbi qëndrimin. 
 
Një vendim pozitiv e arsyeton një leje qëndrimi. Kjo shoqërohet me një 
leje qëndrimi që mund ta merrni nga autoritetet përgjegjëse të imigracionit. 
Në varësi të rastit, fillimisht do t'ju jepet një qëndrim me një kohëzgjatje nga 
një deri në tre vjet. 
 
Nëse kërkesa refuzohet, do të merrni një urdhër për t'u larguar nga vendi 
dhe një kërcënim për dëbim, i cili ju detyron të largoheni nga vendi. Nëse 
nuk largoheni nga vendi në kohë, ju do të dëboheni dhe do të duhet të përbal-
loni shpenzimet që rezultojnë. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me largimin 
tuaj, do të merrni mbështetje nga shërbimi i këshillimit për kthim. Nëse dë-
bimi nuk është i mundur, Zyra për të Huajt mund të lëshojë përkohësisht një 
Duldung (pezullim të përkohshëm të dëbimit). Duldung është një dokument 
identifikimi i përkohshëm që ju identifikon si person të regjistruar. Ai nuk është 
një leje qëndrimi. Detyrimi për t'u larguar nga vendi mbetet. 
 
 
Përfshirja e një avokati 
 
Nëse është e nevojshme, ju mund të ndërmerrni veprime ligjore kundër vendi-
meve të Zyrës Federale. Aplikantët informohen për mjetet e mundshme juri-
dike dhe afatet në informacionin mbi mjetet juridike. Ju lutemi vini re se ju 
duhet të reagoni shpejt nëse doni të ngrini një ankesë. 
Ju gjithashtu duhet të ndërmerrni veprime që herët, në rast se dëshironi të 
përfshini një avokat. Këshilla të pavarura për mbrojtjen ligjore në procedurën e 

azilit ofrohen në Saksoni-Anhalt nga Këshilli për procedurën e azilit të Caritas-it 
dhe Këshillit të refugjatëve. 
 
 
Paraqisni një aplikim pasues ose aplikim konfirmues 
 
Ju mund të paraqisni një kërkesë pasuese nëse keni marrë një vendim negativ 
në procedurën tuaj të parë të azilit në Gjermani. Një aplikim pasues duhet të 
bëhet personalisht në BAMF, e cila tashmë ka vendosur për procedurën tuaj të 
parë. Një procedurë e mëtejshme për azil (aplikim pasues) do të kryhet vetëm 
nëse situata faktike ose ligjore ka ndryshuar në favorin tuaj ose nëse dispono-
hen prova të reja. Aplikimi pasues duhet të bëhet brenda tre muajve.  
Nëse kërkesa juaj për azil është refuzuar në një vend të tretë të sigurt si 
Norvegjia ose Zvicra dhe Gjermania është përgjegjëse për procedurën tuaj, atë-
herë kjo njohet si aplikim konfirmues. 
Kjo procedurë është e mundur nëse jeni personalisht i rrezikuar nga kthimi në 
vendin tuaj të origjinës ose nëse situata në vendin tuaj të origjinës është përke-
qësuar. Nëse BAMF pranon dëshminë tuaj, ju do të kaloni përsëri të gjithë pro-
cedurën e azilit. 
 
 
Kthimi vullnetar 
 
Nëse jeni të detyruar të largoheni nga vendi ose nëse dëshironi të ktheheni në 
vendin tuaj, kthimi vullnetar ofron një alternativë me konflikt të ulët dhe të si-
gurt për kthimin e detyruar. 
 
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) promovon kthimin vullnetar 
me programin REAG/GARP, ofron grante udhëtimi, asistencë për start-up dhe ju 
mbështet kur të ktheheni në vendin tuaj të origjinës ose kur emigroni në një 
vend të tretë pritës.  
 
Shteti i Saksonisë-Anhalt ju ofron këshillim kthimi.  Në raste individuale, lar-
gimi juaj vullnetar mund të mbështetet financiarisht edhe nëpërmjet progra-
mit të vendit tuaj. Financimi i mundshëm mund të jetë: Shtesat e udhëtimit 
dhe shpenzimet e udhëtimit, prokurimi i zëvendësimit të pasaportës, 
mbështetje mjekësore, kostoja e jetesës, Shpenzimet e fillimit të biznesit e 
shumë të tjera. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Foerderprogramme/ProgrammeREAGGARP/reag-garp-programm.html
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Mësoni më shumë nga punonjësit socialë në vend, të cilët do t'ju vënë në kon-
takt me shërbimin e këshillimit të kthimit ose kontaktoni me Magdeburger 
Stadtmission e. V. në adresën e emailit rueckkehrberatung@magdeburger-
stadtmission.de. Këta njerëz do t'ju mbështesin me aplikimin dhe organizimin 
e largimit tuaj. Nuk keni asnjë të drejtë ligjore për mbështetje financiare ose 
mbështetje tjetër për kthimin vullnetar. 
 
 
Bashkimi i familjeve 
 
Si refugjat i njohur ose si person me të drejtë azili, ju keni të drejtë që bashkës-
horti juaj dhe fëmijët tuaj të mitur të pamartuar t'i bashkohen me lehtësi famil-
jes. Për ta bërë këtë, paraqisni një kërkesë për bashkim familjar të privilegjuar 
në Zyrën Federale të Jashtme. Kjo do të thotë që familja juaj e ngushtë lejohet 
të hyjë në Saksoni-Anhalt së bashku me ju dhe merr një leje qëndrimi. Ju lu-
temi vini re se kjo kërkesë duhet të dorëzohet maksimumi 3 muaj pas njohjes 
suaj si refugjat ose person që ka të drejtë për azil. 
 
Për personat që kanë të drejtën e mbrojtjes plotësuese, bashkimi familjar i 
bashkëshortit dhe fëmijëve të mitur të pamartuar, si dhe prindërve të fëmijëve 
të mitur është në diskrecionin e autoriteteve. Bashkimi familjar bëhet si pjesë e 
procedurës së vizës, pra aplikimi duhet të dorëzohet në misionin përkatës di-
plomatik jashtë vendit (ambasadë ose konsullatë e përgjithshme). Misioni di-
plomatik jashtë vendit dhe autoriteti përgjegjës për të huajt në Gjermani kon-
trollojnë nëse janë përmbushur kërkesat ligjore për bashkim familjar. Deri në 
1000 anëtarë të familjes të personave që kanë të drejtën e mbrojtjes plotë-
suese mund të udhëtojnë në Gjermani çdo muaj, duhet të plotësohen disa kri-
tere që justifikojnë bashkimin familjar në bazë të një emergjence humanitare. 
Bisedoni me stafin në qendrën e këshillimit të Caritas-it, i cili do t'ju japë infor-
macionin fillestar dhe, në rast transferimi, adresat e qendrave të këshillimit. 
 
Ndërsa procedura e azilit është ende në vazhdim, nuk mund të dorëzohet asnjë 
kërkesë për bashkim familjar. Megjithatë, si pjesëtar i familjes, tashmë mund 
të caktoni një takim në ambasadën gjermane. Në mënyrë që aplikimi të mirato-
het, ju duhet të dëshmoni që familja juaj mund të jetojë me ju. Ju gjithashtu 
duhet të jeni në gjendje të mbështesni veten dhe familjen tuaj. 
 

3           Ardhja në komuna -  
           oferta integruese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akomodimi  
 
Komuna përgjegjëse për ju pas pranimit tuaj fillestar do të organizojë që ju të 
akomodoheni në një konvikt ose në një apartament. Familjet me fëmijë zako-
nisht marrin një apartament më shpejt. Refugjatët që udhëtojnë vetëm mund 
të strehohen gjithashtu në një apartament si një grup i vogël ose apartament i 
përbashkët. Ju mund të merrni informacion më të detajuar nga zyra përgjeg-
jëse e imigracionit. 
 
 
Personat e kontaktit  
 
Personat tuaj kryesorë të kontaktit në komunë janë punonjësit socialë që kujde-
sen për ju në konvikt ose në banesën tuaj. Iniciativat lokale të mirëseardhjes, 
udhëzuesit vullnetarë ose sponsorët gjithashtu do t'ju mbështesin me orienti-
min fillestar. Qendrat e këshillimit të migracionit zakonisht ofrojnë këshilla në 
orar fiks. Këtu do të merrni mbështetje kompetente në lidhje me procedurën e 
azilit, pyetjet në lidhje me ligjin e imigracionit, përfitimet sociale, trajnimin 
gjuhësor dhe kërkesa të tjera të përditshme. Përveç kësaj, në vend ka edhe sho-
qata dhe klube. Këto ofrojnë informacione, takime, kurse për kulturë, sport dhe 
gjuhë. 
Në qytetet më të mëdha, emigrantët janë bashkuar në organizatat e migran-
tëve. Shumë prej tyre ende e dinë saktësisht se sa e vështirë është të mbërrish 
dhe ata i ndihmojnë të sapoardhurit me përkthime dhe orientim. Kontaktoni 
me rrjetin kombëtar të organizatave të migrantëve (LAMSA). Aty mund të më-
soni më drejtpërdrejt dhe të gjeni se cilat organizata migrantësh janë në zonën 
tuaj. 

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.lamsa.de/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrimi në punë  
 
Si refugjat i njohur me leje qëndrimi, ju keni një leje pune të pakufizuar. Nëse 
procedurat tuaja janë ende në vazhdim ose nëse keni një Duldung, ju mund të 
merrni një leje pune vetëm pas një qëndrimi tre mujor. Ju aplikoni për këtë tek 
autoritetet e imigracionit. Agjencia Federale e Punësimit kryen një ekzaminim 
dhe e miraton atë vetëm nëse pozicioni është në përputhje me standardet e lig-
jit të punës.   
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Mësimi i gjuhës Gjermane  
 
Mësimi i gjuhës gjermane sa më shpejt që të jetë e mundur do t'ju ndihmojë të 
merrni pjesë në jetën shoqërore në Gjermani. Të gjithë migrantët, duke përfs-
hirë personat e njohur që kanë të drejtën e mbrojtjes me leje të përhershme 
qëndrimi, kanë të drejtë të marrin pjesë në kurset federale të integri-
mit. Këto kurse përbëhen nga 600 orë kurs gjuhësor dhe 300 orë kurs orien-
timi. Në kursin orientues jepen rregulla, të drejta dhe detyrime si dhe njohuri 
praktike për jetën në Gjermani. 
Azilkërkuesit nga Siria, Eritrea ose Somalia gjithashtu mund të ndjekin një kurs 
integrimi gjatë procedurës së azilit (Statusi 01/2021). Për ta bërë këtë, duhet të 
paraqisni një kërkesë në BAMF. Ju lutemi pyesni punonjësin tuaj social për 
këtë. 
Ka gjithashtu shumë oferta prezantuese: Kurse bazë, kafenetë e gjuhës, spon-
sorizime gjuhësore ose oferta vullnetare nga shoqatat. Ju mund të mësoni gjit-
hashtu nga punonjësi juaj social se cilat mundësi trajnimi gjuhësor mund të 
përdorni në vend. Kurset e gjuhës gjithashtu mund të lidhen me kërkimin e 
punës dhe kualifikimin. Prandaj duhet të kontaktoni edhe qendrën e punës ose 
agjencinë e punësimit. 
 
 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
 
Në Gjermani, praktika profesionale shpesh kërkon një kualifikim të njohur pro-
fesional. Nëse keni një formim profesional ose një diplomë, sigurohuni që këto 
kompetenca të regjistrohen nga autoritetet. 
Nëse ende nuk keni mundur ta përdorni ofertën për të përcaktuar kompetencat 
tuaja në qendrën e regjistrimit fillestar, kontaktoni një punonjës social ose kës-
hilltar menjëherë pasi të keni mbërritur në komunën përgjegjëse për ju. Ata do 
t'ju informojnë për vlerësimin e kompetencës së Agjencisë Federale të 
Punësimit. Arsimi shkollor, trajnimi, kualifikimet profesionale dhe akademike 
si dhe përvoja profesionale kërkohen me pyetësorë shumëgjuhësh. Pasi të jetë 
regjistruar profili juaj i kualifikimeve, duhet të kërkoni këshilla për mundësitë e 
njohjes. Për ta bërë këtë, kërkoni kontakt me qendrat përkatëse të këshillimit të 
rrjetit IQ. Këshilltarët ju mbështesin hap pas hapi në rrugën shpeshherë të 
mundimshme të njohjes së kualifikimeve të huaja. 
 

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/


Shteti i Saksonisë-Anhalt përpiqet për një vlerësim të shpejtë të kompetencave 
dhe integrimin në punë. Shumë partnerë punojnë së bashku për të ofruar kës-
hilla për tregun e punës. Përveç këshilltarëve të migracionit, ju mund të merrni 
këshilla nga Agjencia Federale e Punësimit (BA), qendrat e punës, dhomat e 
zejtarisë dhe dhomat e industrisë dhe tregtisë. Shumë rrjete gjithashtu ofrojnë 
këshilla, p.sh. grupi i projektit Jobbrücke PLUS, IQ Netzwerk, nisma shtetërore 
„Fachkraft im Fokus“ dhe rrjeti shtetëror i organizatave të migrantëve - 
Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen (LAMSA e. V.). Bisedoni me mbi-
këqyrësin ose këshilltarin tuaj përgjegjës në mënyrë specifike për mundësitë e 
integrimit në tregun e punës që mund të merren parasysh për ju. 
 
 
 

Kujdes: Mungesa ose aftësitë e pamjaftueshme gjuhësore janë shpesh 
pengesa më e madhe për integrimin në tregun e punës. Ndaj përfitoni nga 
të gjitha mundësitë për të mësuar sa më shpejt dhe sa më intensivisht 
gjermanishten. 

 
 
 
Blickpunkt Migrantinnen - Pika e specializuar dhe e shërbimit për  
integrimin e grave migrante në tregun e punës në Saksoni-Anhalt   
 
Pika e specializuar dhe e shërbimit e bën më të lehtë për gratë migrante dhe re-
fugjate në Saksoni-Anhalt gjetjen e rrugës së tyre në tregun e punës. Ajo ofron 
këshilla dhe mbështetje, p.sh. kur kërkoni një praktikë ose punë, kur regjistro-
heni për kualifikime, kur kërkoni oferta të përshtatshme gjuhësore dhe kujdes 
për fëmijët, kur keni probleme qëndrimi ose kur kërkoni një apartament.  
 
Mund të përdoren kualifikimet (modulet) e mëposhtme:  
•  Mësimi i gjuhës Gjermane 
•  Empowerment (Fuqizimi) 
•  Përgatitja profesionale 
•  Mbështetje gjatë hyrjes në tregun e punës. 
 
 

Kujdesi për fëmijët 
 
Në Gjermani çdo fëmijë ka të drejtën e një vendi në një qendër ditore (Kita) për 
të promovuar zhvillimin e tij të përshtatshëm për moshën, si dhe zhvillimin 
mendor/emocional përmes kujdesit arsimor dhe ofertave arsimore, si dhe aftë-
sinë e tij për t'u përfshirë në një komunitet. Kjo vlen edhe për fëmijën tuaj që 
është caktuar në një komunë ose në një qytet të pavarur. Pjesëmarrja në një 
qendër ditore promovon mësimin e gjuhës gjermane dhe, nëpërmjet mësimit 
dhe lojës së bashku, kontaktin me fëmijët e tjerë. Punonjësi juaj social do t'ju 
ndihmojë të paraqisni aplikimin për pranim në qendrën e kujdesit ditor. 
 
 
Edukimi shkollor për fëmijët  
 
Fëmijët në Gjermani kanë të drejtën e arsimit dhe ligjërisht janë të detyruar të 
ndjekin shkollën në moshën gjashtë vjeçare. Prandaj, shkollimi është gjit-
hashtu i detyrueshëm edhe për fëmijët tuaj. Në shumë qytete në Saksoni-
Anhalt ka shkolla me klasa speciale të mbështetjes gjuhësore. Aty fëmija juaj 
fillimisht mund të mësojë gjermanisht dhe më pas të ndjekë mësimet me fëmi-
jët e tjerë. Punonjësi juaj social do t'ju informojë për ofertat më të afërta dhe do 
t'ju ndihmojë me aplikimin. 
 
 
Edukimi shkollor deri në moshën e rritur 
 
Në Gjermani, fëmijët fillimisht ndjekin një shkollë fillore dhe më pas mbarojnë 
një shkollë të mesme. Ekzistojnë lloje të ndryshme të certifikimeve. Ato janë 
parakushti për shkollimin e mëtejshëm të fëmijës suaj. Në parim, një diplomë 
mund të përdoret për të filluar trajnimin profesional ose një studimin. Pa një 
diplomë, është e vështirë të gjesh një punë të mirë. 
 
Si prind, ju mund të merrni këshilla nga mësuesit në të gjitha fazat e ndjekjes 
së shkollës së fëmijës ose të fëmijëve tuaj. Informacione të mëtejshme mbi sis-
temin shkollor gjerman ofron gjithashtu rrjeti shtetëror i organizatave të mig-
rantëve në Saksoni-Anhalt (LAMSA e. V.). 
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Trajnimi dhe studimi 
 
Nëse tashmë keni një certifikatë të përfundimit të shkollës, na lejoni t'ju këshil-
lojmë se cilat mundësi trajnimi janë në dispozicion. Në Gjermani, trajnimi për 
shumë profesione bëhet në "trajnim të dyfishtë". Ky trajnim zakonisht zgjat tre 
vjet. Ai përfshin trajnimin praktik në një kompani dhe transferimin e njohurive 
teorike në shkollën profesionale. Ju mund të merrni këshilla në qendrat e 
punës ose të kontaktoni rrjetin kombëtar të organizatave të migrantëve. Rrjeti 
shtetëror mbështet migrantët e rinj në kërkimin e tyre për një pozicion trajnimi 
dhe gjithashtu i shoqëron ata gjatë trajnimit të tyre. 
 
Ju mund të studioni në universitetet në Saksoni-Anhalt nëse keni një kualifi-
kim për hyrje në universitet (maturë/Abitur) ose keni filluar tashmë studimet. 
Në varësi të drejtimit të studimit për të cilin jeni të interesuar, ju lutemi kontak-
toni zyrat akademike për të huaj në universitetet në Saksoni-Anhalt. 
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4 Këshilla dhe mbështetje për  
situata të veçanta të jetës 

 
 
 
Ndihmë me çështjet e planifikimit familjar dhe 
shtatzënisë  
 
Qendrat e shtatzënisë dhe të këshillimit për konfliktin e shtatzënisë i mbështe-
sin gratë dhe çiftet në rrugën e tyre gjatë shtatzënisë dhe rreth lindjes. Ata ju 
këshillojnë dhe ju shoqërojnë edhe në rast të një konflikti shtatzënie. Edhe pa-
varësisht nga shtatzënia, gratë, burrat dhe çiftet mund të marrin këshilla për 
çështjet e seksualitetit dhe planifikimin e tyre familjar. Në çdo komunë ka një 
qendër këshillimi për këtë. 
 
 
Mbrojtja e veçantë për gratë 
 
Për gratë që udhëtojnë vetëm dhe fëmijët e tyre që kanë përjetuar dhunë ose 
që kanë nevoja të veçanta mbrojtjeje, ekziston Shtëpia e Grave Refugjate në 
Halle. Një leje qëndrimi ose një Duldung është një parakusht për pranim. Këtu 
ju do të keni mbrojtje kundër sulmeve dhe mbështetje në ndërtimin e një jete 
të vetëvendosur, në ndërhyrjen personale në krizë dhe përballimin e jetës së 
përditshme. 
 
Aktualisht ekzistojnë shtatë qendra të grave në Saksoni-Anhalt. 
Qendra e grave është një vend, 
•  për gratë e të gjitha moshave, vajzat si dhe të moshuarat janë të  
     mirëseardhura 
•  ku integrohen gratë me prejardhje migrimi 
•  për gratë me nevoja për arsim dhe informacion 
•  ku promovohet sporti dhe vallëzimi 
•  për gratë në ndarje dhe divorc 
•  i kulturës dhe krijimtarisë 
Binduni për ofertat, qoftë përmes internetit apo aty në vend! 
 

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/sicherheit/frauenhaeuser-und-frauenfluechtlingshaus/


Ndihma në raste të dhunës në familje   
 
Sapo familjet të caktohen në komuna, bashkëshortet duhet të dinë se në çdo 
komunë ka qendra ambulatore këshillimi për gratë si dhe strehimore për gratë, 
dhe gjithashtu qendra të ndërhyrjes në raste të dhunës në familje, ku ato mund 
të drejtohen. 
 
 
Ndihma në rast të sulmeve ksenofobike 
 
Nëse keni qenë viktimë e dhunës me motive racore ose ndjeheni të kërcënuar 
nga dhuna ekstremiste e krahut të djathtë, kontaktoni sa më shpejt të jetë e 
mundur një qendër këshillimi për viktimat. Punonjësit ju ofrojnë mbështetje 
gjithëpërfshirëse pas një sulmi. Për shembull, duke ju shoqëruar në polici, te 
mjeku ose te një avokat. Në çdo rast, duhet të jeni të vetëdijshëm që: Ju keni 
të drejtë, që autorët të dalin para drejtësisë! 
 
 
Çështjet e identitetit seksual 
 
Nëse jeni të diskriminuar për shkak të identitetit tuaj seksual, ju mund të kon-
taktoni punonjësit social në vend. Nëse preferoni të qëndroni anonim, do të 
gjeni ndihmë në Halle në qendrën e takimeve dhe këshillimit "lebensart" e.V. 
(BBZ) dhe në Magdeburg tek CSD Magdeburg e.V. ose Lesben- und 
Schwulenverband Sachsen-Anhalt (LSVD). Këto kontakte ju ofrojnë gjithashtu 
informacione të mëtejshme mbi temat e biseksualitetit, homoseksualitetit, 
trans dhe interseksualitetit (LGBTI*). Shërbimi psikologjik ofron mbështetje 
edhe për problemet stresuese mendore. 
 
 
Agjencia Kundër Diskriminimit Saksoni-Anhalt 
Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH 
 
Është selia qendrore dhe e pavarur e kontaktit dhe këshillimit për njerëzit që 
kanë përjetuar disavantazhe në fusha të ndryshme të jetës. 
Ajo ofron këshilla dhe mbështetje të kualifikuar për njerëzit, të cilët për shkak  
•  të origjinës etnike 

26

•  të gjinisë 
•  të fesë apo botëkuptimit 
•  një aftësie të kufizuar 
•  të moshës 
•  të identitetit seksual 
kanë përjetuar disavantazh. 
Zyra kundër diskriminimit dëgjon dhe kërkon zgjidhje të mundshme së bashku 
me personin që kërkon këshilla dhe i mbështet në hapat e mëtejshëm. 
Konsultimet janë falas dhe konfidenciale. Nëse është e nevojshme, mund të or-
ganizohet një përkthyes dhe shpenzimet për këtë mund të mbulohen. 
 
 
Entknoten – Qendra e këshillimit kundër racizmit 
dhe diskriminimit të përditshëm   
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) 
 
Ju mund të mbroni veten nga diskriminimi!   
•  Nuk ju jepet një apartament me qira? 
•  Aplikimi juaj nuk merret parasysh? 
•  A po ju trajtojnë në mënyrë të padrejtë punonjësit e autoriteteve? 
•  A po trajtoheni me mungesë respekti? 
•  Nuk ju shërbejnë në dyqane/banka? 
Nëse jeni në disavantazh në bazë të atributeve raciste, etnike ose fetare, atë-
herë ky është diskriminim. 
Diskriminimi është i ndaluar. Ju keni të drejta dhe mund të mbroni veten. 
Ne ju mbështesim! 
Ne ju dëgjojmë. Nëse dëshironi, ne do të punojmë me ju për të gjetur zgjidhje 
dhe do t'ju shoqërojmë në çdo hap. Ne... 
•  kujdesemi për pyetjet dhe kërkimet 
•  shkruajmë letra ankese 
•  ju shoqërojmë në takime 
•  ju mbështesim me hapa ligjorë 
•  e bëjmë publik diskriminimin 
Ne ju këshillojmë personalisht, në mënyrë konfidenciale dhe pa pagesë. 
Anonim, nëse dëshironi. Ne punojmë të pavarur. Ne nuk bëjmë asgjë pa pël-
qimin tuaj. Nëse është e nevojshme, ne do të mbulojmë shpenzimet e udhëti-
mit dhe do të organizojmë ndërmjetësimin gjuhësor. 
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Fëmijët kanë të drejtën e një edukimi pa dhunë, arsimimin parashkollor dhe atë 
shkollor. Baballarët dhe nënat kanë të drejta të barabarta në edukimin e fëmi-
jëve të tyre. Prindërit mund të kenë fjalën e përfaqësuesve të prindërve në qen-
drat e kujdesit ditor dhe në shkolla. 
 
Të gjithë njerëzit kanë të drejtë të trajtohen me respekt. Çdo përdorim i forcës fi-
zike është i ndaluar. 
 
Çdokush ka të drejtë të ushtrojë lirisht fenë e tij apo të saj. Shumica e gjerma-
nëve janë të krishterë protestantë ose katolikë, dhe shumica e festave kombë-
tare dhe shumë zakone në Gjermani janë me origjinë të krishterë. Kultura gjer-
mane është gjithashtu e formësuar në mënyrë vendimtare nga ajo hebreje. Sot 
në Gjermani jetojnë edhe shumë myslimanë. Ekzistojnë edhe shumë bashkësi 
të tjera fetare, si dhe shumë njerëz pa përkatësi fetare. Askush nuk duhet të dis-
kriminohet në bazë të bindjeve apo botëkuptimit të tij. Liria e shprehjes përfshin 
gjithashtu të drejtën për të kritikuar fetë ose komunitetet fetare. 
 
Askush nuk mund të diskriminohet për shkak të origjinës, ngjyrës së lëkurës, gji-
nisë, orientimit seksual, moshës ose për shkak të aftësisë së kufizuar. 
Homoseksualët nuk kanë pse të fshihen në Gjermani dhe partneriteti i tyre civil 
mund të njihet nga shteti si një martesë. 
 

Këto të drejta themelore përbëjnë gjithashtu bazën për ndërveprim të respektu-
eshëm dhe tolerant me njëri-tjetrin. 
 

 
Ballafaqimi me krimet gjermane nën nacionalsocializmin (1933-1945) luan një 
rol të madh në Gjermani. Racizmi dhe antisemitizmi janë shoqërisht të jashtë-
ligjshme. Mohimi i gjenocidit të hebrenjve është një vepër penale. 

 
Demokracia lulëzon me njerëzit që marrin pjesë dhe të përkushtuar ndaj 
interesave të tyre. 
Në parim, ky opsion është i hapur edhe për refugjatët. 
Shumë klube në veçanti janë të lumtur nëse tregoni interes. 
Shumë emigrantë kanë themeluar vetëorganizata që japin një kontribut të 
rëndësishëm për bashkëjetesën dhe kohezionin paqësor në Gjermani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut: 
Bazat e bashkëjetesës sonë

Si refugjat ju kërkoni mbrojtje në Gjermani. Vendi ynë garanton azil nga perseku-
timi politik dhe mbrojtje nga lufta dhe lufta civile.  
 
Kjo mbrojtje është pjesë e rendit tonë kushtetues demokratik. Ky rend përfshin të 
drejtat themelore gjithëpërfshirëse dhe të drejtat e njeriut, të cilat përbëjnë the-
melin e shoqërisë sonë. Të drejtat e njerëzve në Gjermani janë të garantuara në 
Ligjin Bazë Gjerman të vitit 1949, në Deklaratën Universale të të Drejtave të 
Njeriut të Kombeve të Bashkuara të vitit 1948 dhe në Kartën e të Drejtave 
Themelore të Bashkimit Evropian të vitit 2000. Të drejtat e fëmijëve mbrohen nga 
Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve në 1989. 
 

Gjermania është një republikë demokratike. Kreu i shtetit, parlamenti dhe qe-
veria zgjidhen në mënyrë demokratike, si dhe parlamentet dhe qeveritë e 16 
shteteve federale dhe vetëqeverisjet e qyteteve dhe bashkive. Të gjitha 
zgjedhjet janë të fshehta. 
 
Secili ka të drejtë të shprehë lirisht mendimin e tij apo të saj, të mblidhet dhe të 
demonstrojë për pikëpamjet e tij apo të saj. Secili ka të drejtë të bashkohet së 
bashku në parti demokratike, sindikata apo organizata të tjera. 
 
Shumë njerëz në Gjermani janë të përkushtuar ndaj interesave të tyre kulturore, 
sociale ose sportive në klube ose iniciativa që marrin përsipër shumë detyra për 
komunitetin. 
 
Të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit. Qeveria dhe autoritetet janë të de-
tyruara nga kushtetuta dhe ligji. Kushdo që sheh të drejtat e tij të shkelura mund 
të mbrohet përmes një ankese ose në gjykatë dhe nuk duhet të përjetojë ndonjë 
disavantazh. Kushdo që përpiqet të korruptojë zyrtarët duhet të presë një dënim 
të rëndë. 
 
Burrat dhe gratë kanë të drejta të barabarta. Kjo vlen edhe për përcaktimin e më-
nyrës së vet të jetesës, të drejtën për punë dhe zgjedhjen e lirë të profesionit, si 
dhe disponimin me të ardhurat e veta. Gratë punojnë në të gjitha profesionet në 
Gjermani, duke përfshirë edhe postet drejtuese. 
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Fachkraft im Fokus / Specialisti në fokus (FiF) 
Willkommensbegleitung ausländischer Fachkräfte in Arbeit  
Ueb-faqja: www.fachkraft-im-fokus.de 
Telefon: 49 152 537 729 43 (HAL), +49 391 6054-506 (MD) 
 
Jobbrücke PLUS.  
Integrimi i azilkërkuesve dhe refugjatëve në punë dhe trajnim  
Magdeburg 
Ueb-faqja: www.jobbruecke-chance.de 
Telefon: +49 391 7279882 
 
Blickpunkt: Migrantinnen - Pika e specializuar dhe e shërbimit për  
integrimin e grave migrante në tregun e punës në Saksoni-Anhalt   
Qendër ndërkulturore e këshillimit dhe takimeve të Caritas-it 
E-Mail: christiane.pruschek@caritas-magdeburg.de 
Telefon: +49 391 40 80 526 / 527 / 520 oder +49 151 46152310  
 
 
 
Qendrat e këshillimit të shtatzënisë në Saksoni-Anhalt  
Ueb-faqja: www.ms.sachsen-anhalt.de/schwangerschaftsberatungsstellen  
 
Aktivitetet e kohës së lirë për fëmijët tuaj në ZASt: 
Punëtori mësimore e Caritas-it 
E-Mail: katja.lukanow-arndt@caritas-halberstadt.de 
Telefon: +49 152 55 81 86 82 
 

Mbështetje dhe ndihmë për vajzat dhe gratë 
 

FlüchtlingsFrauenHaus Halle 
Ueb-faqja: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh  |  Telefon: +49 345 5238115 
 
Frauen gegen Gewalt e.V. 
Ueb-faqja: www.frauen-gegen-gewalt.de  |  Telefon: +49 30 322 99 500 
 
Linja e ndihmës "Dhuna ndaj grave" (pa pagesë) 
Ueb-faqja: www.hilfetelefon.de  |  Telefon: +49 8000 116016 
 
Vera - Zyra e specializuar kundër trafikimit të grave dhe martesave  
të detyruara 
Ueb-faqja: www.awo-sachsenanhalt.de  |  Telefon: +49 391 99977850 

Shëndeti dhe mbrojtja 

Këshilla për migracionin Saksoni-Anhalt 
Ueb-faqja: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/ 
migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/ 
 
Këshilla për ligjin e qëndrimit dhe mbështetje në vetëorganizim 
Këshilli i Refugjatëve Saksoni-Anhalt e. V. Magdeburg 
Ueb-faqja: www.fluechtlingsrat-lsa.de 
Telefon: +49 391 50549613 (Magdeburg) 
Telefon: +49 345 44502521 (Halle/Saale) 
 
Informacion procedural i Caritas për azilkërkuesit 
në Saksoni-Anhalt (qendër këshillimi mbi procedurën e azilit) Halberstadt 
Ueb-faqja: www.caritas.de 
Telefon: +49 3941 597728 
 
Shërbimi i gjurmimit për familjet e ndara nga konflikti në DRK  
Kryqi i Kuq Gjerman - Shoqata Shtetërore në Saksoni-Anhalt 
Ueb-faqja: www.sachsen-anhalt.drk.de 
Telefon: +49 391 6106890 (MD) 
 
Kthimi vullnetar 
Qendra e kthimit Saksoni-Anhalt. Qendra e këshillimit për kthimin vullnetar  
të shtetasve të vendeve të treta 
Ueb-faqja: www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/ 
kompetenzzentrum-rueckkehr/ 
Telefon: +49 391 53249 -29/ -23 
 
 
 
 
Rrjeti IQ Saksoni-Anhalt - Këshilla për njohjen dhe kualifikimin 
Halle / Halberstadt 
Ueb-faqja: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de 
Telefon: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 175 8132604 (Caritas/HBS) 
 

Adresa dhe qendra  
këshillimi të zgjedhura

Qëndrimi 

Puna dhe shkollimi 
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Rrjetet dhe mbështetje në jetën e përditshme 
 

Shërbimet dhe rrjetet këshilluese për mbështetje të refugjatëve / 
Të ardhurve 
Ueb-faqja: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/ 
 
Iniciativat mikpritëse Saksoni-Anhalt 
Ueb-faqja: 
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/ 
 
Welcome-Treff der Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis e. V. 
Ueb-faqja: 
www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/ 
 
Rrjeti Shtetëror i Organizatave të Migrantëve Saksoni-Anhalt (LAMSA) e.V. 
Halle | Ueb-faqja: www.lamsa.de  |  Telefon: +49 345 17 16 48 90 
 
Udhërrëfyesi i migracionit “Mirë se vini në Halle” dhe “Mirë se vini në 
Magdeburg“ 
Ueb-faqja: www.willkommen-in-halle.de und www.willkommen-in-magdeburg.de 
 

Mbështetje në situata të veçanta të jetës 
 
Qendra e këshillimit për personat me dëmtim të dëgjimit e.V. 
Halberstadt / Magdeburg / Stendal  
Telefon: 03941 61 25 45 (HBS), +49 391 6 27 29 16 (MD), +49 3931 712736 (ST)  
 
Shoqata e të Verbërve dhe të Personave me Pamje të Dëmtuar  
Saksoni-Anhalt e.V. | Landesgeschäftsstelle Magdeburg 
Ueb-faqja:: www.bsv-sachsen-anhalt.de  |  Telefon: +49 391 2 89 62 39 
 

Mbështetja në barrierat gjuhësore 
 
përkthim përmes telefonit për gratë migrante në Saksoni-Anhalt (SiSA) 
Halle | Ueb-faqja: www.lamsa.de  |  Telefon: +49 345 21 38 93 99 
 
Grupi Shtetëror i Punës për Përkthyesit e Shenjave (GLV)  
Sachsen-Anhalt e.V. 
Halle | Telefon: +49 345 6 89 00 10  |  E-Mail: ldz.leps@gmx.de oder 
lbst.traut@gmx.de

Strehimoret e grave me qendra këshillimi ambulatore   
 

Burg: Ueb-faqja: www.skz-burg.bplaced.net/maedchen-und-frauenzentrum-tea-treff/ 
Magdeburg: Ueb-faqja: www.courageimvolksbad.de 
Dessau: Ueb-faqja: www.frauenzentrum-dessau.de 
Halberstadt: Ueb-faqja: www.ufv-halberstadt.de 
Wernigerode: Ueb-faqja: www.frauenzentrumWR.de 
Wolfen: Ueb-faqja: www.Frauenzentrum-Wolfen.de 
Halle: Ueb-faqja: www.dornrosa.de 

 
Agjencia Kundër Diskriminimit Saksoni-Anhalt 
Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH 
E-Mail: antidiskreminierungsstelle@jw-frohe-zukunft.de 
Mobil: +49 176 20 44 69 29 | Telefon: +49 391 79 29 33 74 

 
Entknoten – Qendra e këshillimit kundër racizmit dhe diskriminimit të  
përditshëm  
Rrjeti Shtetëror i Organizatave të Migrantëve Saksoni-Anhalt (LAMSA) 
Telefon: +49 391 99 07 88 87  |  WhatsApp: +49 152 56 03 47 47  
E-Mail: entknoten@lamsa.de 

 
Ndihma në rast të sulmeve ksenofobike  

 
Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt / miteinander e.V. 
Halle / Magdeburg / Salzwedel  
Ueb-faqja: www.mobile-opferberatung.de 
Telefon: +49 345 2 26 71 00 (HAL) / +49 391 6 20 77 52 (MD) /  
+49 3901 30 64 31 (SAW)  
 

Këshilla për çështjet e identitetit seksual dhe shëndetit 
 

Shoqata e lezbikeve dhe homoseksualëve në Saksoni-Anhalt (LSVD) 
Magdeburg 
Ueb-faqja: www.sachsen-anhalt.lsvd.de 
Telefon: +49 391 5 43 25 69  oder  +49 179 9 32 96 14 
 
AIDS-Hilfe (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.) 
Halle / Magdeburg 
Ueb-faqja: halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de 
Telefon: +49 345 5 82 12 71 (HAL) / +49 391 5 35 76 90 (MD) 
 
 

Orientimi dhe integrimi social
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Kjo broshurë (me insert) është e disponueshme edhe në gjuhë të tjera 
në portalin e integrimit Saksoni-Anhalt: 

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/ 
në uebsajtin celular dhe si një aplikacion ueb: 

www.erstinfos.de

Informacione të mëtejshme 
 

Gjeni edhe më shumë oferta integrimi me këshilla se si ta organizoni jetën tuaj në 

Saksoni-Anhalt - midis jetesës, punës, arsimit, shëndetit dhe temave të tjera -  

në udhëzuesin për emigrantët e rinj për:  

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/

Botuesi 
 
Redaktori: Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.  
në emër të oficerit të integrimit të qeverisë shtetërore të Saksoni-Anhalt, Susi Möbbeck 
 
Adresa: einewelt haus  
Schellingstraße 3–4 | 39104 Magdeburg  
Ueb-faqja: www.agsa.de 
 
Teksti dhe redaktimi: Dr. Ernst Stöckmann 
V. i. S. d. P.: Krzysztof Blau, Drejtor menaxhues i AGSA 
Dizajni / Layout: Matthias Ramme 
Ilustrimet / piktogramet: Ka Schmitz 
 
Përmbajtja e kësaj broshure mbrohet me të drejtë autori. Ribotim i fragmenteve të tekstit, ilustrimeve ose 
piktogrameve ose përdorimi i tyre në sisteme elektronike vetëm me pëlqimin paraprak me shkrim të 
botuesit. 
 
Edicioni i dytë i rishikuar dhe zgjeruar 2021 
© Të gjitha të drejtat e rezervuara 

WELTOFFEN
WILLKOMMEN
Sachsen-Anhalt

Ju mund ta porosisni këtë broshurë dhe ta futni në 

të gjitha gjuhët e disponueshme këtu: 

integrationsportal@agsa.de
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