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Informacion përtë qenë “nën 
kujdes” nëse keni mbërritur në 
Uells pa familjen tuaj dhe jeni 
nën 18 vjeç

Fëmija i parë  
Udhëzues për të Qenë 
nën Kujdes për Fëmijët e 
Pashoqëruar Azil-Kërkues

This is one 
of three guides  

designed to help you.  
You should read all  

three of them.

Ky është një  
nga tre udhëzuesit 
e hartuar për t’ju 

ardhur në ndihmë. 
Ju duhet t’i lexoni të 

trija ata.
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Nëse jeni nën moshën 18 vjeç 
dhe keni ardhur në Uells pa 
familjen tuaj, do të merrni 
kujdes nga autoriteti vendor, i 
njohur edhe si Këshilli.

If you’re under 18 
and you’ve come 
to Wales without 
your family, you will 
be looked after by 
the local authority, 
also known as the 
council.

My rights when I’m being 
looked after

All children in Wales have rights under the 
United Nations Convention on the Rights of 
the Child. These rights apply to you if you’re 
being ‘looked after’ by a local authority (the 
organisation that looks after the area of Wales 
where you live). 

 ► Decisions taken by adults about you 
should be made in your ‘best interests’

 ► Your views should be listened to and taken 
into account when decisions are made

 ► Your language, culture and religion should 
be respected

 ► You should be kept safe from harm

A decision that is ‘in your best interests’ is a 
decision taken by adults which takes into 
account all the relevant circumstances, 
including your views. It may not always be the 
decision you want.

Të drejtat e mia kur jam nën kujdes
 ▼  

Të gjithë fëmijët në Uells kanë të drejta sipas Konventës së Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (UNCRC). Këto të drejta vlejnë për ju 
nëse jeni duke “nën kujdes” nga një autoritet vendor (organizata që 
kujdeset për zonën e Uellsit ku ju jetoni).

 ► Vendimet e marra nga të rriturit për ju duhet të bëhen ‘në interesin 
tuaj më të mirë’

 ► Pikëpamjet tuaja duhet të dëgjohen dhe të merren parasysh kur 
merren vendimet

 ► Gjuha, kultura dhe feja juaj duhet të respektohen

 ► Ju duhet të ruheni nga dëmtimi

Një vendim që është ‘në interesin tuaj më të mirë’ është një vendim i marrë 
nga të rriturit i cili merr parasysh të gjitha rrethanat relevante, duke përfshirë 
edhe pikëpamjet tuaja. Mund të mos jetë gjithmonë vendimi që dëshironi.

Të qenurit ”nën kujdes” - çfarë do të thotë?
 ▼

Ju jeni “nën kujdes” nëse jeni nën moshën 18 vjeç dhe autoriteti vendor 
organizon një vend për ju për të jetuar dhe për t’u kujdesur.

Pasi të jeni ‘nën kujdes’, autoriteti vendor do të rregullojë që të keni një 
punonjës social, i cili duhet të sigurohet që të jeni të sigurtë dhe të 
kujdeseni për mirëqenien tuaj. Autoriteti vendor duhet të:

Being ‘looked after’ –  
what does it mean?

You are ‘looked after’ if you’re under 18 and 
the local authority organises a place for you to 
live and be cared for.

Once you are ‘looked after’, the local authority 
will arrange for you to have a social worker. 
A social worker is employed by the local 
authority and is there to support you while you 
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are being looked after, and to make sure you 
are safe and that your well-being is being taken 
care of. Your social worker can’t make decisions 
about whether you can stay in the UK, but they 
can help you with things like getting medical 
treatment, organising education or training, or 
with finding community support for you while 
you’re living in Wales.

The local authority must:

 ► Make sure you have food to eat and 
clothes to wear

 ► Find out what other things you need for 
your health, education and care 

If you are under 18, there are some decisions 
that should be made by whoever has parental 
responsibility for you. But you should be 
involved in all decisions about you. 

You will be looked after until you are 18. If you 
are allowed to stay in the UK and have been 
‘looked after’ for 13 weeks or more, you can 
get ongoing support beyond the age of 18. 

Your place to live

You could live in a ‘family’ environment with a 
foster carer, or in a children’s home with other 
young people. If you are 16 or 17, you might 
be given somewhere to live that is more 
independent. 

 ► Wherever you live, it must be safe for you. 

 ► You will be expected to respect and follow 
the rules where you are living to keep 
everyone safe

 ► You will be supported by adults whichever 
type of accommodation is arranged for you

 ► Sigurohet që të keni ushqim për të ngrënë dhe rroba për të veshur

 ► Gjejë se çfarë gjëra të tjera keni nevojë për shëndetin, arsimin dhe 
kujdesin tuaj

Nëse jeni nën moshën 18 vjeç, ka disa vendime që duhet të merrem nga 
kushdo që ka përgjegjësi prindërore për ju. Por, ju duhet të përfshiheni në 
të gjitha vendimet për ju.

Ju do të jeni “nën kujdes” derisa të mbushni 18 vjeç. Nëse ju lejohet të 
qëndroni në Britani të Madhe dhe keni qenë ‘nën kujdes’ për 13 javë ose më 
shumë, ju mund të merrni përkrahje të vazhdueshme përtej moshës 18 vjeç.

Vendi juaj për të jetuar
 ▼

Ju mund të jetoni në një mjedis familjar me një kujdestar kujdestar, ose në 
një shtëpi me të rinj të tjerë. Nëse je 16 ose 17 vjeç, ju mund t’iu jepet një 
vend për të jetuar, që është më i pavarur.

 ► Kudo që jetoni, ajo duhet të jetë e sigurt për ju.  

 ► Ju pritet që të respektoni dhe ndiqni rregullat ku jetoni për qenë të 
gjithë të sigurtë

 ► Ju do të mbështeteni nga të rriturit pavarësisht llojit tv strehimit të 
rregulluar për ju

Plani Juaj i Kujdesit dhe Mbështetjes
 ▼

Shërbimet që autoriteti vendor do të organizojë për ju do të përfshihen në 
një plan për kujdes dhe mbështetje. Ky dokument do të përfshijë:

 ► Mbështetjen që ju nevojitet për të përgatitur kërkesën tuaj për azil ose 
për t’u marrë me çështje të tjera të emigracionit

 ► Detaje rreth edukimit tuaj dhe si do të dëshironit të përparoheni dhe 
të zhvilloheni

 ► Çdo problem shëndetësor që duhet të përfshijë një mjek ose dentist 
ose një profesionist tjetër shëndetësor

 ► Çdo nevojë që keni në lidhje me identitetin dhe kulturën tuaj

Your Care and Support Plan

The services that the local authority will 
organise for you will be included in a Care and 
Support plan. This document will include:

 ► The support you need to make your 
asylum claim or deal with other 
immigration issues

 ► Details about your education and how you 
would like to progress and develop

 ► Any health problems that need to involve 
a doctor or dentist or other health 
professional

 ► Any needs you have in relation to your 
identity and culture
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 ► Cilat duhet të jenë rezultatet për ju

 ► Ndihmën që mund t’iu nevojitet që të zhvilloni aftësi jetese të pavarura 
në përgatitje për t’u bërë një i rritur

 ► Kush është përgjegjës për t’u siguruar që nevojat e tua janë 
përmbushur dhe për t’ju ndihmuar të arrini rezultatet tuaja

Duke menduar për jetën si një i rritur
 ▼

Nëse keni qenë ‘nën kujdes’ për 13 javë para se të mbushni 18 vjeç, 
autoriteti vendor mund të vazhdojë të ju mbështesë kur të bëheni i rritur, 
nëse e dëshironi këtë.

Punonjësi juaj social do të punojë me ju për të përgatitur një Plan 
Udhëzues.

Nëse nuk keni të drejtë për mbështetje kur të mbushni 18 vjeç, ose nëse 
nuk doni, ju mund të merrni ndihmë por kjo do të varet nga e drejta juaj 
për të qëndruar në MB.

Të dëgjuarit e zërit tuaj
 ▼

Kur je nën kujdes, duhet t’iu tregohet për të drejtën tuaj për ‘avokat’. Ky 
është një shërbim i pavarur që mund t’ju ndihmojë të shpjegoni problemet 
tuaja me ndihmën e një profesionist i cili është aty për të përfaqësuar 
pikëpamjet tuaja.

 ► Kur jeni nën kujdes, ju duhet të jeni në gjendje të përdorni shërbimet e 
avokatisë në çdo kohë

 ► Avokati mund t’ju ndihmojë me çdo çështje që keni dhe synon t’ju 
ndihmojë në zgjidhjen e problemit tuaj.

Nëse gjërat nuk shkojnë mirë
 ▼

Nëse nuk pajtoheni me mënyrën se si po kujdeseni ose diçka nuk po shkon 
mirë, ju mund të ankoheni. Avokati mund t’ju ndihmojë të bëni ankesën tuaj.

 ► Çdo autoritet vendor ka një proces ankesash. Pyetni punonjësin 
tuaj social që t’ju tregojë për këtë.

 ► Nëse autoriteti vendor nuk merret si duhet me ankesën tuaj, ju mund 
të ankoheni tek Avokati i Popullit. Pyetni punonjësin tuaj social që t’ju 
tregojë për këtë.

Thinking about life as an 
adult

If you’ve been looked after for 13 weeks 
before you are 18, the local authority can 
continue to support you as you become an 
adult, if you would like this.

Your social worker will work with you to 
prepare a Pathway Plan, and will explain to 
you what this Plan is and how it will help you.

If you aren’t entitled to support once you are 
18, or you don’t want it, you may still be able 
to get some assistance but this will depend 
on your right to stay in the UK.

Getting your voice heard

When you become looked after, you should 
be told about your right to ‘advocacy’.  This 
is an independent service that can help you 
explain your problems with the help of a 
professional who is there to represent your 
views.

 ► When you are looked after, you should be 
able to access advocacy services at any 
time

 ► Advocacy can help with any issue you have 
and aims to help you resolve your problem.

 ► What the outcomes should be for you

 ► Help you may need to develop 
independent living skills in preparation for 
becoming an adult

 ► Who is responsible for making sure your 
needs are met, and helping you to achieve 
your outcomes

If things don’t go well

If you don’t agree with the way you are being 
looked after or something isn’t going well, 
you can complain. Advocacy may help you 
make your complaint. 

 ► Every local authority has a complaints 
process. Ask your social worker or foster 
carer to tell you about it.

 ► If the local authority doesn’t deal with 
your complaint properly, you may be able 
to complain to the Local Government 
Ombudsman. Ask your social worker to tell 
you about it.



Fëmija i parë  Udhëzues për të Qenë nën Kujdes për Fëmijët e Pashoqëruar Azil-Kërkues
Canolfan Gyfreithiol y Plant
Children’s Legal Centre

Organisations that can  
help you:

Your social worker and your foster carer (if 
you have one)

Welsh Refugee Council  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

National Youth Advocacy Service  
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Ethnic Youth Support Team (EYST)  
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Cardiff City of Sanctuary  
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Swansea City of Sanctuary  
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Children’s Commissioner for Wales  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Asylum Justice  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

Remember that the police in Wales are here to 
help you. Don’t be afraid to contact them. If it 
is an emergency, call 999. Otherwise, you can 
call 101 to speak to the police.

Organizatat që mund t’ju ndihmojnë:
 ▼

Punonjësi juaj social dhe kujdestari kujdestar (nëse e keni një të tillë)

Këshilli i Refugjatëve i Uellsit  
welshrefugeecouncil.org.uk 
029 20489 800

TGP Cymru  
www.trosgynnal.org.uk 
029 2039 6974

Shërbimi Kombëtar i Avokimit për të Rinjtë   
www.nyas.net/services/our-services-in-wales 
0808 808 1001

Ekipi i Mbështetjes së Rinisë Etnike (EYST) 
eyst.org.uk 
01792 466980/1

Qyteti i Shenjtorëve i Cardiff   
cardiff.cityofsanctuary.org 
029 2048 2478

Qyteti i Shenjtorëve i Swansea 
swansea.cityofsanctuary.org  
07496 172895

Komisioneri i Fëmijëve për Uellsin  
www.childcomwales.org.uk 
0808 801 1000

Drejtësia e Azilit  
asylumjustice.org.uk  
029 2049 9421

Mos harroni se policia në Uells është këtu për t’ju ndihmuar. Mos kini 
frikë t’i kontaktoni ata. Nëse ka ndonjë emergjencë, telefononi 999. Ose, 
ju mund të telefononi 101, ose mund të telefononi 101 për të folur me 
policinë.
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Other guides in this series:

 ► Child First – A Guide to Rights and 
Entitlements for Unaccompanied Asylum 
Seeking Children

 ► Child First – A Guide to applying to Stay in 
Wales for Unaccompanied Asylum Seeking 
Children

Find out more about children’s rights and 
the law as it affects children in Wales on the 
Children’s Legal Centre Wales Website  
www.childrenslegalcentre.wales

Email  childrenslegalcentre@swansea.ac.uk  

phone   01792 295399     

twitter  @ChildLegalWales

Të dhëna të tjera në këtë seri
 ▼

 ► Fëmija e Para - Udhëzues për të Qenë nën Kujdes për Fëmijët e 
Pashoqëruar Azil-Kërkues

 ► Fëmija e Para - Udhëzues për të Aplikuar për Qëndrim në Uells 
për Fëmijët e Pashoqëruar Azil-Kërkues

Zbuloni më shumë rreth të drejtave të fëmijëve dhe ligjit, pasi ai prek 
fëmijët në Uells në faqen e internetit të Qendrës Ligjore për Fëmijët në 
Uells www.childrenslegalcentre.wales


