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BotuesiOfertat e kohës së lirë  
Fusha sportive / palestra 
Ofrohet mundësia që fëmijët dhe të rriturit të luajnë futboll, volejboll, basketboll etj. 
Orari aktual i hapjes mund të gjendet në njoftimet përpara fushës së sportit dhe palest-
rës. 
 
Oferta për të rriturit 
Nëse jeni të interesuar, pyesni për ofertat për të rriturit. Në ambientet e banimit ka 
dhoma të ndryshme të përbashkëta me oferta të ndryshme (sallë çaji, kurse qepjeje, 
sallë leximi, etj.) 
 
Aktivitete kulturore 
Ndërmarrjet dhe aktivitetet socio-kulturore ofrohen rregullisht nga punonjësit e depar-
tamentit të kujdesit social në fusha të ndryshme. Ju lutemi vini re njoftimet në shtëpitë 
përkatëse. 
Kjo mund të jetë, për shembull, udhëtime në zonën përreth ZASt (kopshti zoologjik për 
fëmijë) ose takime kulturore (Zora Halberstadt). 
 
Blerja 
Në afërsi të zyrës qendrore të ZASt (në drejtim të qendrës së qytetit) do të gjeni mun-
dësi të ndryshme blerjesh (supermarket, dyqane veshjesh) Ju mund të arrini këto ob-
jekte në këmbë nga ZASt në rreth 2 deri në 3 kilometra. 
 
Puna vullnetare 
Nëpërmjet punës jofitimprurëse (përkthimi, mbështetje në fushën sportive ose me ak-
tivitete të tjera, punë pastrimi, riparime dhe gjëra të tjera) ju mund të merrni pjesë ak-
tive në projektimin e mjedisit tuaj të afërt të jetesës dhe të përmirësoni paratë tuaja të 
xhepit. Bisedoni me punonjësit socialë për të përfituar nga kjo mundësi. 
 
Përshkrimi i rrugës 
ZASt Halberstadt ndodhet në Friedrich-List-Straße 1a, në periferi jugore të Halberstadt, 
në drejtim të Klussiedlung. Distanca nga stacioni kryesor i trenit dhe LAE në Halberstadt 
është rreth 5 km. 
Nga stacioni kryesor i trenit në Halberstadt mund të arrini në ZASt me tramvaj: Linja 2, 
drejtimi Sargstedter Weg, dalja "Herbingstraße" ose "Felsenkeller" 
ose me autobus: Linja 12, drejtimi dhe dalja “Klusberge”. 
Nëse shkoni në këmbë, ndiqni tabelat nga stacioni kryesor i trenit (tabela e bardhë me 
mbishkrimin "Asyl"). 



 
 
Arritja dhe regjistrimi 
Pasi të keni arritur në ambientet e zyrës kryesore të ZASt nëpërmjet rojes në 
hyrjen kryesore, regjistrohuni si azilkërkues sa më shpejt që të jetë e mundur 
dhe bëni këtë njoftim të vërtetuar (Regjistri, Shtëpia A). 
Nëse ZASt nuk është përgjegjës për ju si qendër e regjistrimit fillestar, juve 
do t'ju caktohet një qendër e regjistrimit fillestar. Për transferin tuaj do të 
merrni një orar dhe një biletë për Deutsche Bahn. Pika e nisjes: Stacioni i tre-
nit Halberstadt. 
 
Karta e identitetit dhe vërtetimi i mbërritjes 
Karta juaj e identitetit do të lëshohet gjithashtu nga regjistri. Kartën e iden-
titetit duhet ta keni gjithmonë me vete dhe ta tregoni atë kur shkoni e vini. 
Informacioni mbi kujdesin tuaj, vizitat tek mjeku ose të ngjashme janë të 
dokumentuara në të. Këtu do të merrni gjithashtu vërtetimin tuaj të mbërrit-
jes. 
 
Kujdesi social 
Pastaj shkoni te punonjësit socialë përgjegjës. Këtu ju mund të adresoni 
problemet dhe të merrni informacione për qëndrimin tuaj të ardhshëm në 
objekt. Do t'ju ndahet gjithashtu një dhomë. Ju mund ta merrni çelësin në 
shtëpinë B/12 ose W/5. Regjistrimin elektronik për shpërndarjen e vakteve 
do ta merrni çdo të hënë nga punonjësit socialë. 
Ju lutemi vini re njoftimet aktuale! 
 
Kontrolli shëndetësor 
Më pas shkoni në departamentin e shëndetësisë në ndërtesën B/10. Ekza-
minimi juaj fillestar mjekësor do të bëhet këtu. Ky ekzaminim, i cili kërkohet 
me ligj, është i nevojshëm për të përjashtuar sëmundjet infektive. Të gjithë 
hapat e mëtejshëm në ZASt bazohen në këtë.   
 
Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) 
Ju dorëzoni kërkesën tuaj për azil në Zyrën Federale për Migracionin dhe Re-
fugjatët (BAMF). Ju do të merrni një ftesë me shkrim për këtë. BAMF ndod-
het përballë qendrës së regjistrimit fillestar. 
 

Zyra e Mirëqenies Sociale 
Zyra e mirëqenies sociale ndodhet përballë Shtëpisë A në hyrjen kryesore/godinën e 
rojeve të zyrës kryesore të ZASt. Këtu ju vini për të aplikuar dhe për të marrë përfitime 
sipas ligjit për përfitimet e azilkërkuesve (përfitime në natyrë dhe përfitime në para, 
të ashtuquajturat para xhepi). 
 
Veshja 
Në çdo ambient banimi ka një dhomë rrobash për përdorim personal. Ju lutemi kon-
taktoni punonjësit socialë për më shumë informacion. 
 
Ndërrimi i rrobeve 
Rrobat tuaja mund të lahen në dhomën e lavanderisë (Shtëpia B, C, W5). Këtu mund 
të merrni edhe materiale pastrimi për zonën tuaj të banimit. 
Këtu mund t'i ndërroni çarçafët në data të caktuara.  
 
Ndihma mjekësore  
Pika e furnizimit mjekësor të MediCare është pika juaj e parë e kontaktit në rast të një 
sëmundjeje akute. Nëse sëmundja juaj nuk është akute, do t'ju duhet një certifikatë 
trajtimi nga zyra e mirëqenies sociale përpara se të vizitoni një mjek. 
A vuani nga kujtime stresuese, ndjenja negative, frika të forta, trishtim, agresion apo 
mendime vetëvrasëse? Keni pasur përvoja traumatike nga të cilat vuani ende aktua-
lisht? Punonjësit e kujdesit social si dhe MediCare mund t›ju udhëzojnë më tutje në 
shërbimin psikologjik të ZASt. Punonjësit e shërbimit psikologjik ofrojnë diskutime 
fillestare psikologjike dhe ushtrime për lehtësim dhe stabilizim. 
 
Mbrojtja 
Nëse vëreni konfrontime të dhunshme ose nëse përjetoni armiqësi ose sulme, kon-
taktoni punonjësin social ose rojen e sigurisë sa më shpejt të jetë e mundur. 
 
Kopshti/Dhoma e mbrojtjes së fëmijëve 
Në shtëpinë C ndodhet kopshti i selisë qendrore të ZASt. Aty do të gjeni oferta të 
ndryshme për fëmijët tuaj nga 3 deri në 11 vjeç në një mjedis të mbrojtur. 
 
Transferi  
Shpërndarja në rrethet dhe qytetet e pavarura në Saksoni-Anhalt bëhet në zyrën e 
transferimit në datat e specifikuara. Ju lutemi vini re edhe njoftimet në shtëpitë për-
katëse. Në ditën e transferimit, ju duhet t'i ktheni çarçafët, çelësat dhe sendet e tjera 
që ju janë vënë në dispozicion në Shtëpinë B /12 ose W/5. Në transfertë mund të 
shkoni vetëm kur karta juaj e identitetit është vulosur si e pavlefshme.

Step by step Kujdesi social  
 

Në varësi të shtëpisë në të cilën qëndroni, një punonjëse apo punonjës social është 
përgjegjës për ju. Ai organizon procese, shpërndan postën, plotëson aplikacionet me ju 
dhe është kontakti juaj kryesor në ZASt. Ai do t'ju japë të gjitha informacionet e rëndë-
sishme për qëndrimin tuaj në objekt. Këtu përfshihen edhe udhëzimet (rregullat e shtë-
pisë, rregullat e higjienës dhe rregullat e mbrojtjes nga zjarri). 
 

Ofertat në qendrën e regjistrimit fillestar 
ZASt në Halberstadt  
Qendrat e këshillimit për procedurën e azilit dhe  
këshilla për kthimin 
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me qëndrimin tuaj në regjistrimin fillestar, mund të 
kontaktoni edhe stafin në qendrën e këshillimit të Caritas-it në godinën C/1). Këtu 
mund të merrni gjithashtu këshilla për të gjitha pyetjet ligjore në lidhje me procedurën 
e azilit. Këtu do të përgatiteni edhe për seancën tuaj dëgjimore. 
Shënim: Ju lutemi kontaktoni qendrën e këshillimit sapo të merrni një letër që nuk e 
kuptoni. Bëjeni këtë shpejt nëse keni marrë një vendim negativ për azil. Caritas-i do t'ju 
këshillojë më pas për mjetet juridike të mundshme dhe gjithashtu për riatdhesimin.  
 
Këshilla për procedurën e azilit nga Zyra Federale (BAMF) 
Përpara seancës suaj në BAMF, ju mund të merrni informacion, këshilla dhe mbështetje 
për procedurën e azilit në F1. Konsultimet në grup ose konsultimet individuale kon-
fidenciale janë të mundshme me takim.   
 
Qendra e kthimit Saksoni-Anhalt 
Nëse jeni të detyruar të largoheni nga vendi ose nëse dëshironi të ktheheni në vendin 
tuaj, kthimi vullnetar është një alternativë me konflikt të ulët dhe të sigurt për kthimin 
e detyruar. Mësoni më shumë nga punonjësit socialë në vend. Shteti Saksoni-Anhalt do 
t'ju mbështesë gjithashtu financiarisht në kthimin tuaj të vetëvendosur dhe do ta bëjë 
këtë rrugë më të lehtë për ju. 
 
Kurse gjermane  
Mësoni gjermanisht! Kurse gjermane ofrohen në çdo ambient banimi. Regjistrimi 
kërkohet pasi numri i personave është i kufizuar. Ju lutemi kontaktoni punonjësit so-
cialë për më shumë informacion.


