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Azil në Belgjikë

Parathënie

Azili në Belgjikë është broshurë e cila 
u drejtohet të gjithë personave të cilët 
vijnë për të kërkuar azil në Belgjikë.

Azili në Belgjikë paraqet në mënyrë 
kronologjike të kaluarën tuaj si 
azilkërkues :ju përkujton të drejtat dhe 
obligimet tuaja dhe përshkruan etapat 
e ndryshme të procedurës së azilit dhe 
të strehimit. 

Duke paraqitur kërkesën tuaj për 
azil ju kërkoni nga Belgjika mbrojtje 
ndërkombëtare. Duke filluar nga ky 
moment autoritetet belge e shqyrtojnë 
kërkesën tuaj. Ajo shqyrtohet në 
mënyrë të thelluar dhe individuale duke 
u bazuar në dispozitat e përcaktuara 
në Konventën e Gjenevës dhe në 
legjislaturën belge. Në rast se Belgjika 
u njeh mbrojtjen ndërkombëtare 
ju do të pranoni autorizimin për 
qëndrim. Në të kundërtën, ju duhet të 
ktheheni në vendin tuaj të origjinës. 
Përgjatë tërë kohës së këtij shqyrtimi 
(procedurës së azilit) ju keni të 
drejtë në ndihmë materiale (banim, 
ushqim dhe veshëmbathje, ndihmë 
sociale, juridike dhe mjekësore) e cila 
propozohet në qendrën e strehimit 
e cila u është caktuar (zakonisht një 
qendër kolektive).

Azili në Belgjikë është gjithashtu 
titulli i një DVD-je e cila u prezentohet 
azilkërkuesve me të arritur në qendrën 
e strehimit. Broshura shërben për 
të kompletuar informatat të cilat 
ndodhen në këtë DVD.

Broshura dhe DVD-ja janë realizuar 
nga dy instancat e azilit : Komisariati 
i përgjithshëm për refugjatë dhe 
apatridë (CGRA), instanca e cila e 
shqyrton përmbajtjen e kërkesës suaj 
për azil dhe Agjencioni federal për 
strehimin e azilkërkuesve (Fedasil), 
instanca e cila merret me ndihmën 
materiale në strukturat e strehimit. 
DVD-ja dhe broshura kanë për qëllim 
të ju ofrojnë informata korrekte në 
mënyrë që të jeni të përgaditur për 
qëndrimin tuaj në vendin tonë gjatë 
shqyrtimit të kërkesës suaj për azil.

Nëse dëshironi informata plotësuese 
mund t’i drejtoheni asistentit tuaj 
social ose në CGRA.
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E regjistroni kërkesën tuaj për azil.  
Ju fotografojnë dhe ju marrin shenjat 
e gishtërinjëve. Gjithashtu u bëhet 
një rentgen i mushkërive. Zyra për të 
huajt (OE) e cakton gjuhën në të cilën 
do të zhvillohet procedura juaj e azilit. 
E jepni identitetin tuaj, e shpjegoni 
rrugëtimin tuaj dhe i tregoni 
dokumentet të cilët i posedoni. 
Gjithashtu e plotësoni një pyetësor 
dhe shpjegoni se ku jeni vendosur në 
Belgjikë. Gjatë procedurës së azilit 
keni të drejtë të kërkoni avokat.

Regjistrimi i kërkesës suaj për azil
Ju mund t’a regjistroni kërkesën tuaj 
për azil në disa vende :
•	 Në	 territorin	 belg,	 pranë	OE.	 Këtë	
duhet	 t’a	 bëni	 brenda	 tetë	 ditëve	
pas	hyrjes	suaj	në	territorin	belg.	Iu	
ipet një dokument i cili vërteton se 
keni kërkuar azil (annexe 26) ;

•	 Në	kufi	(për	shembull	në	aeroport)	
pranë	 autoriteteve	 kufitare.	 Iu	 ipet	
një dokument i cili vërteton se keni 
kërkuar azil (annexe 25) ;

•	 Në	burg	ose	në	një	qendër	të	mbyllur	
pranë	drejtorit	të	institucionit.	Iu	ipet	
një dokument i cili vërteton se keni 
kërkuar azil (annexe 26) ;

Gjatë regjistrimit të kërkesës suaj 
për	azil,	një	nëpunës	i	OE	ju	merr	në	
fotografi.	 Gjithashtu	 u	 merr	 shenjat	
e	 gishtërinjëve.	 Në	 këtë	 mënyrë,	
OE	 është	 në	 gjendje	 të	 verifikojë	
nëse keni kërkuar azil në ndonjë 
shtet tjetër të Bashkimit Evropian 
dhe nëse keni hyrë në Bashkimin 
Evropian përmes një shteti tjetër dhe 
jo	përmes	Belgjikës.	Në	rast	se	është	
kështu	 OE	 mund	 të	 kërkojë	 që	 ky	
vend i Bashkimit Evropian të rimerr 
përsipër	 kërkesën	 tuaj	 për	 azil.	 Kjo	
procedurë është e rregulluar përmes 
të	ashtuquajturit	‘Rregulli	i	Dublinit’.
•	 Nëse	 ky	 vend	 e	 pranon	 kërkesën	
tuaj	 për	 azil	 OE	 iu	 pajisë	 me	 një	
‘laissez	–	passer’	me	të	cilin	mund	të	
udhëtoni deri në atë vend ;

•	 Nëse	ky	vend	e	refuzon	rimarrjen	e	
kërkesës	suaj	për	azil,	është	Belgjika	

_ Etapa 1: Kërkesa për azil
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ajo	që	do	të	shqyrtojë	kërkesën	tuaj	
për	azil.

Tuberkuloza
Të gjithë azilkërkuesit e moshës më 
të vjetër se 5 vjeç (në përjashtim të 
femrave shtatëzëna) duhet të kalojnë 
testin	e	tuberkulozës.	Pas	parashtrimit	
të	kërkesës	suaj	për	azil	do	t’iu	bëhet	
një rentgen i mushkërive për të 
konstatuar	praninë	e	kësaj	sëmundjeje.	
Kjo analizë mund të përsëritet gjatë 
qëndrimit	tuaj	në	qendrën	e	strehimit.	
Personat	 e	 sëmurë	 nga	 tuberkuloza	
vendosen në spital dhe shërohen për 
të	evituar	çdo	risk	të	kontaminimit.

Identiteti dhe e kaluara
OE	 regjistron	 të	 dhënat	 tuaja	 të	
identitetit	dhe	rrugëtimin	tuaj.	Ju	duhet	
të prezentoni të gjitha dokumentet 
të	 cilët	 mund	 të	 mbështesin	
deklaratat	 tuaja	 dhe	 identitetin	 tuaj,	
nënshtetësinë	 tuaj,	 të	 kaluarën	 tuaj,	
qëndrimin	 tuaj	 eventual	 në	 një	 vend	

tjetër dhe arsyet për të cilat kërkoni 
azil.	 Ruajeni	 çdo	 dokument	 personal	
me rëndësi ngase në të kundërtën kjo 
mund të ndikojë negativisht me rastin 
e	shqyrtimit	të	kërkesës	sauj	për	azil.

Gjuha e procedurës
OE	 përcakton	 gjuhën	 në	 të	 cilën	 do	
të	 zhvillohet	 procedura.	 Në	 Belgjikë,	
është	 gjuha	 franceze	 ose	 flamane.	
Gjuha e procedurës është ajo në të 
cilën	nëpunësit	e	OE	dhe	të	instancave	
tjera	 të	 azilit	 u	 drejtohen	 juve.	 Është	
gjithashtu gjuha në të cilën është 
redaktuar çdo shkresë e cila do t’iu 
dërgohet.	 Ankesa	 eventuale	 kundër	
vendimit negativ duhet gjithashtu të 
shkruhet	në	këtë	gjuhë.

•	 Nëse	 flitni	 në	nivel	 të	mjaftueshëm	
flamanisht	 ose	 frengjisht,	 kjo	
gjuhë është gjuhë automatike e 
procedurës ;

•	 Nëse	 nuk	 flitni	 as	 flamanisht	 as	
frengjisht mund të kërkoni ndihmën 
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e	 një	 përkthyesi.	 Në	 këtë	 rast	
OE	 bënë	 zgjedhjen	 e	 gjuhës	 së	
procedurës.

Zgjedhja e vendbanimit
instancat e azilit duhet të kenë 
mundësinë për të ju kontaktuar gjatë 
tërë	procedurës	së	azilit.	Posta	që	ka	të	
bëjë	me	kërkesën	 tuaj	 të	azilit,	 thirrja	
për intervistë apo vendimi lidhur me 
kërkesën tuaj për azil duhet të ju vijnë 
me	 kohë	 në	 adresën	 korrekte.	 Për	
këtë	 arsye	 është	 me	 rëndësi	 që	 në	
kuadër të regjistrimit të kërkesës suaj 
të	azilit	të	tregoni	në	OE	vendbanimin	
tuaj	 zyrtar	 në	 Belgjikë.	 Kjo	 quhet	
vendbanimi	i	zgjedhur.
•	 Mund	të	jetë	adresa	e	qendrës	suaj	
të	 strehimit,	 adresa	 e	 vendbanimit	
privat ose e avokatit tuaj në rast se 
ky i fundit ju autorizon një gjë të 
tillë ;

•	 Nëse	 keni	 kërkuar	 azil	 në	 kufi	
dhe	 banoni	 në	 qendër	 të	 mbyllur	
atëherë	 kjo	 qendër	 regjistrohet	 në	
mënyrë	 automatike	 si	 vendbanimi	
juaj ;

•	 Nëse	 keni	 kërkuar	 azil	 në	 burg,	
adresa	 e	 burgut	 konsiderohet	 si	
vendanimi	juaj.

Pyetësori 
Menjëherë	pas	regjistrimit	të	kërkesës	
suaj	 të	azilit,	nëpunësi	 i	OE	 ju	kërkon	
t’a	 plotësoni	 një	 pyetësor.	 Është	 me	
rëndësi	 që	 t’a	 plotësoni	 në	 mënyrë	
korrekte.	 Në	 të	 vërtetë,	 Komisariati	
i përgjithshëm për refugjatë dhe 
apatridë	 (CGRA)	mbështetet	 në	 këtë	
pyetësor	për	të	përgaditur	intervistën.

•	 Ju	 këshillojmë	 që	 t’a	 plotësoni	
pyetësorin	 në	 OE	 në	 prani	 të	
nëpunësit	të	OE	dhe	të	përkthyesit.	
Pas plotësimit të tij iu ipet një kopje ;

•	 Keni	 mundësi	 gjithashtu	 që	 t’a	
merrni pyetësorin me vete dhe t’a 
plotësoni	vetë.	Në	këtë	rast	nëpunësi	
i	OE	 as	 përkthyesi	 nuk	mund	 të	 ju	
ndihmojnë	për	t’a	plotësuar	atë.

Ju mundeni gjithashtu të shënoni 
në pyetësor nëse gjatë intervistës 
në CGrA dëshironi të intervistoheni 
nga një anëtar i personelit femër apo 
mëshkull dhe në prani të një përkthyesi 
femër	 apo	 mëshkull.	 Duhet	 të	
shpjegoni arsyen e një përzgjedhjeje 
të	 tillë.	 CGRA	 do	 të	 respektojë	
kërkesën	tuaj	sipas	mundësive.

Përkthyesi	është	i	pavarur	dhe	neutral.	
Ai	përkthen	ekskluzivisht	atë	që	thoni	
ju	 para	 bashkëpunëtorit	 të	 instancës	
së	azilit	dhe	atë	qfarë	ju	thotë	ky	juve.	
Ai nuk intervenon në procedurën tuaj 
të	azilit.

OE	e	përcjell	dosjen	tuaj	të	azilit	dhe	
pyetësorin	në	CGRA.	CGRA	e	shqyrton	
përmbajtjen	e	kërkesës	suaj	për	azil.

Ndihma e avokatit
Që	 në	 fillim	 të	 procedurës	 së	 azilit	
mund të kërkoni një avokat falas 
(shiqo	Etapën	4	–	Ndihma)



 
 

 
 

Vendet e sigurta të origjinës 
Në	 Belgjikë	 është	 miratuar	 	 një	 listë	
e	 vendeve	 të	 sigurta	 të	 origjinës.	 Një	
vend	 i	 origjinës	 konsiderohet	 i	 sigurt,	
nëse,	 në	 mënyrë	 të	 përgjithshme	 dhe	 të	
qëndrueshme,	 nuk	 përdor	 persekutimin	
dhe në të cilin nuk ka rrezik real për shkelje 
të	rënda.	

Për të përcaktuar nëse një vend është 
i	 sigurt,	 merret	 në	 konsideratë	 situata	
ligjore,	zbatimi	i	së	drejtës	dhe	rrethanat	e	
përgjithshme	politike	në	vend.	

Ju	 do	 të	 gjeni	 listën	 e	 vendeve,	 që	
aktualisht konsiderohen si vende të sigurta 
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të	 origjinës,	 në	 faqen	 e	 Internetit	 të	
CGrA-së në adresën e mëposhtme:
http://www.cgra.be/fr/Pays	 d’origine	
sûrs
Kjo listë rishikohet së paku një herë 
në	vit	dhe	mund	të	azhurohet	në	bazë	
të	situatës	më	të	re	në	vend.	
Nëse	 jeni	 shtetas(e)	 i(e)	 një	 vendi	 të	
sigurt	 të	 origjinës,	 procedura	 juaj	 e	
azilit ndjek një rrugë të ngjajshme 
të	 përshkruar	 në	 këtë	 broshurë.	
Megjithatë,	ju	duhet	të	keni	parasysh	
faktin	 se,	 meqenëse	 vendi	 juaj	
konsiderohet	 i	 sigurt,	 mbizotëron	
prezumimi se ju nuk keni nevojë për 
mbrojtje	 ndërkombëtare.	 Për	 këtë	
arsye,	gjatë	intervistës	suaj	në	CGRA	
(shih	etapën	6	-	Intervista),	ju	duhet	të	
paraqitni	elemente	që	tregojnë	qartë	
se,	në	rastin	tuaj	të	veçantë,	vendi	juaj	
nuk	mund	të	konsiderohet	i	sigurt.	

Kërkesat e shumëfishta për azil 
Nëse	 keni	 parashtruar	 më	 parë	 një	
kërkesë	 për	 azil	 në	 Belgjikë,	 e	 cila	
është	 mbyllur	 në	 mënyrë	 negative,	
dhe ju parashtroni një kërkesë të re 
për	 azil,	 ajo	 do	 të	 quhet	 kërkesë	 e	
shumëfishtë.	Në	këtë	 rast	procedura	
zhvillohet në këtë mënyrë: 
•	 Një	 nëpunës	 i	 OE-së	 (Zyrës	 për	

të Huaj) pranon deklaratat tuaja 
në	 lidhje	 me	 elementet	 e	 reja	 që	
dëshironi t’i deklaroni dhe arsyet 
pse nuk ishte e mundur t’i deklaroni 
ato	më	herët.	Këto	elemente	të	reja	
do	 duhej	 që	 t’a	 shtojnë	 ndjeshëm	
mundësinë	 që	 ju	 të	 mund	 të	
pretendoni për statusin e refugjatit 
ose	 statusin	 e	mbrojtjes	 subsidiare.	
Dosja	juaj		pastaj	përcjellet	në	CGRA.

•	 Bazuar	 në	 deklaratat	 tuaja,	 CGRA	
vendosë në radhë të parë nëse 
ka vend apo jo për të marrë në 
konsideratë  kërkesën tuaj të 
shumëfishtë.	 Në	 parim,	 ky	 vendim	
bazohet	 vetëm	në	deklaratat	 tuaja	
me	shkrim	të	dhëna	në	OE,	pra,	pa	
intervistë.	Megjithatë,	në	kuadër	të	
shqyrtimit	 paraprak,	 një	 intervistë	
mund	 të	 zhvillohet.,	 me	 qëllim	
që	 të	 ketë	 mundësi	 të	 deklarohet	
lidhur me marrjen eventuale në 
konsideratë.	

Nëse	 CGRA	 vendosë	 të	 marrë	 në	
konsideratë kërkesën tuaj të re për 
azil,	 në	 parim,	 ju	 do	 të	 ftoheni	 për	
një intervistë të re të themeltë  (shih 
etapën	6	-	Intervista).	

Nëse	parashtroni	një	kërkesë	të	re	për	
azil	 (të	 dytë	 ose	më	 shumë),	 Fedasil	
mund të refuzojë të ju jap një vend 
strehim.	Në	këtë	rast,	ju	keni	të	drejtë	
vetëm	 në	 kujdesin	 mjekësor.	 Nëse	
CGrA vendos të marrë kërkesën tuaj 
të	re	për	azil	në	konsideratë,	ju	keni	të	
drejtë	përsëri	në	vendstrehim.



 
 

 
 

Shënime
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Pas parashtrimit të kërkesës suaj 
për azil në Zyrën për të huajt (OE) 
ju kaloni në shërbimin Dispatching 
( i vendosur në të njëjtën ndërtesë). 
Dispatchingu ju cakton një qendër të 
strehimit në të cilën e gëzoni të dre-
jtën e ndihmës materiale.

Në	 cilësinë	 e	 azilkërkuesit	 ju	 keni	 të	
drejtë	 strehimi	 gjatë	 shqyrtimit	 të	
kërkesës	suaj	për	azil.	të	gjitha	vendet	
menaxhohen nga një organizatë e 
qeverisë	 belge	:	 Fedasil	 (Agjencioni	
federal	për	strehimin	e	azilkërkuesve).

sikur për të gjithë azilkërkuesit 
iu	 caktohet	 ‘një	 vend	 i	 obliguar	 i	
regjistrimit’	 (i	 cili	 quhet	 gjithashtu	
‘kodi	 207’).	 Zakonisht	 është	 fjala	 për	
një	 qendër	 strehimi	 të	 Fedasil-it	 apo	
të	Kryqit	 të	Kuq.	Aty	gëzoni	ndihmën	
materiale	:	 vendbanimin,	 ushqimin,	
veshëmbathjen,	 ndihmën	 sociale,	
juridike,	mjekësore	dhe	administrative.	
Në	 Belgjikë	 egzistojnë	 afërsisht	 40	
qendra	të	strehimit.
 

Caktimi	 i	 një	 vendi	 obligativ	 të	
regjistrimit	nuk	 ju	pamundëson	që	të	
lëvizni	 lirisht	 në	 territorin	 belg.	 Gjatë	
qëndrimit	 tuaj	 mund	 të	 hyni	 dhe	 të	
dilni nga struktura e strehimit (duke 
respektuar	rregulloren	interne).

Përzgjedhja e vendbanimit
Gjatë	 përzgjedhjes	 së	 vendbanimit	
tuaj,	 shërbimi	 i	 Dispatching-ut	 ka	
parasysh :
•	 numrin	e	vendeve	të	lira	atë	ditë
-situatën	 tuaj	 në	 mënyrë	 që	 të	 keni	
një	 vendbanim	 të	 adaptuar.	 Mirret	
parasysh	 gjithashtu	 përbërja	 e	
familjes	 suaj,	 mosha	 e	 fëmijëve	
tuaj,	 gjendja	 juaj	 shëndetësore	
apo njohja e njërës nga gjuhët 
kombëtare	 belge	 (frengjisht,	
flamanisht	ose	gjermanisht).

•	 Nuk	jeni	të	obliguar	për	t’u	vendosur	
në strukturën e strehimit e cila u 
është	 caktuar.	 Nëse	 vendosni	 për	
tër mos shkuar nuk do të merrni 
ndihmë materiale në përjashtim të 
shërbimeve	mjekësore	 të	 cilat	 janë	
të	garantuara	për	të	gjithë.

_ Etapa 2: Caktimi i qendës së strehimit
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Vlerësimi i vendbanimit tuaj
Asistenti	 juaj	social	(shiqo	etapën	4	–	
Ndihma	)	e	vlerëson	situatën	tuaj.	Ky	
vlerësim	i	cili	ndodh	brenda	30	ditëve	
pas caktimit të strukturës së parë të 
strehimit,	 pastaj	 gjatë	 tërë	 kohës	 së	
qëndrimit	 tuaj,	 do	 të	 determinojë	
nëse kjo strukturë i përshtatet 
nevojave	 tua.	Nëse	 jo,	 atëherë	 vendi	
juaj i strehimit mund të adaptohet ose 
ju mund të transferoheni në një vend 
tjetër	të	strehimit.

Një	vëmendje	e	veqantë	u	kushtohet	
personave	‘të	rrezikuar’,	për	shembulle	
të	 miturit	 pa	 shoqërim,	 prindërit	 e	
vetëm	të	shoqëruar	me	fëmijët	e	tyre,	
personat	 e	 hendikepuar,	 personat	 e	
moshuar,	 femrat	 shtatëzëna,	 viktimat	
e	 trafikut	 të	 qenieve	 njerëzore	 dhe	
personat	që	kanë	pësuar	 tortura	apo	
forma	 tjera	 të	 dhunës	 (psikologjike,	
fizike	 ose	 seksuale).	 Këta	 persona	
mund	të	gëzojnë	një	ndihmë	specifike	
ose të drejtohen në një institution 
special ku do të gëzojnë një ndihmë 
të adaptuar dhe ku ndihma materiale 
është	gjithashtu	e	garantuar.

Ju mundeni gjithashtu të kërkoni pas 
4	 muajsh	 qëndrimi	 në	 strukturën	 e	
strehimit	kolektiv	që	të	vendoseni	në	një	
strukturë	individuale.	I	kushtohet	kujdes	
vendeve	 të	 lira	 në	 atë	moment	 (shiqo	
etapën	8	–	Vendbanimi	individual).

Vendi	i	regjistrimit	mundet	gjithashtu	
të	 modifikohet	 për	 të	 mundësuar	
bashkimin	 e	 të	 gjithë	 anëtarëve	 të	
familjes	 suaj.	 Në	 fund,	 ju	 mund	 të	
transferoheni në një vend tjetër të 
strehimit	 për	 shkak	 të	 sanksionimit,	
për	 shembull	 nëse	 nuk	 i	 respektoni	
rregullat e funkcionimit të strukturës 
së	strehimit.
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Trafikimi i qenieve njerëzore

Viktimat	e	‘trafikimit	të	qenieve	njerëzore’	(azilkërkues	apo	jo	azilkërkues)	
mund	të	gëzojnë	një	strehim	specifik.

Viktimë	e	trafikut	të	qenieve	njerëzore	është	personi	‘i	shfrytëzuar’	(dikush	
përfiton	nga	dobësia	e	tij,	nga	situate	e	tij	e	pambrojtur).	Mund	të	 jetë	
shfrytëzim	seksual	(prostitucioni,	pornografia	e	fëmijëve)	ose	shfrytëzim	
përmes	punës	(për	shembull	në	sektorin	e	ndërtimtarisë,	në	restorante	
ose	në	punët	shtëpiake).
Ligji	belg	dënon	 trafikimin	e	qenieve	njerëzore.	Autoritetet	bëjnë	 luftë	
aktive	kundër	trafikantëve	dhe	rrjeteve	të	tyre	dhe	ofrojnë	asistencë	për	
viktimat.	Në	cilësinë	e	viktimës	 ju	keni	 të	drejtë	në	ndihmë	 të	veqantë	
në	 një	 qendër	 speciale	 të	 strehimit.	 Këto	 qendra	 nuk	 bëjnë	 pjesë	 në	
strukturat	 tradicionale	 të	 strehimit.	 siguria	 juaj	 në	 cilësinë	 e	 viktimës	
është	e	garantuar	ngase	adresa	juaj	mbahet	sekrete.
Elementet	 që	 kanë	 të	 bëjnë	 me	 trafikimin	 e	 qenieve	 njerëzore	 janë	
elemente	informuese	me	rëndësi	për	kërkesën	tuaj	të	azilit.	Mos	hezitoni	
të	bisedoni	për	këtë	gjatë	intervistave	në	instancat	e	azilit.
Mendoni	 se	 jeni	 viktimë	 e	 trafikut	 të	 qenieve	 njerëzore	?	 E	 njihni	 apo	
dëshironi	t’a	ndihmoni	një	viktimë?	Bisedoni	me	asistetin	tuaj	social	ose	
kontaktoni	me	njërën	nga	qendrat	e	specializuara:
PAG-AsA	në	Bruksel	(02-511	64	64),	sürya	në	Liège	(04-232	40	30)	ose	
Payoke	në	Anvers	(03-201	16	90).
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Ju banoni në një qendër të strehimit 
e cila u është caktuar : në parim një 
qendër kolektive e menaxhuar nga 
Fedasil ose Kryqi i kuq.

Qendra e strehimit është një vend 
‘i	 hapur’:	 ju	 mund	 të	 lëvizni	 lirisht	
brenda	dhe	jashtë	qendrës.

Jeta në bashkësi

Në	 qendrën	 e	 strehimit	 ju	 banoni	
bashkë	 me	 banorë	 tjerë.	 Aty	 gjejmë	
një shumëllojshmëri të madhe të 
nacionaliteteve,	 të	 religjioneve	 dhe	
të	 moshave.	 Familje	 me	 fëmijë,	
meshkuj apo femra të vetëm të cilët 
bashkëjetojnë.	 Prandaj	 jeni	 i	 ftuar	 që	
të	merrni	pjesë	në	jetën	e	përbashkët	
dhe ju jeni gjithashtu përgegjës për 
mirëmbajtjen	e	dhomës	suaj.

Në	 cilësinë	 e	 banorit	 keni	 të	 drejtë	
në respektin e jetës suaj private dhe 
familjare.	 Në	 strukturat	 e	 strehimit	
bindjet	 tuaja	 filozofike	 dhe	 fetare	
respektohen në neutralitetin më të 
madh	 të	mundshëm.	Familjet	 janë	 të	
ndara	 në	 grupe	:	 ndërtesa	 specifike	
janë paraparë për të respektuar jetën 
familjare.

Ushqimi dhe veshëmbathja
Qendrat e strehimit disponojnë me 
një restorant : tri shujta propozohen 
për	 çdo	 ditë.	 shujta	 specifike	 mund	

_ Etapa 3: Qendra e strehimit
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të	 propozohen	 në	 disa	 raste,	 për	
shembull	 për	 të	 respektuar	 bindjet	
fetare.	 Ju	 furnizoheni	 gjithashtu	
me material sanitar dhe nëse është 
nevoja	 me	 veshëmbathje.	 Qendrat	
disponojnë me një godinë ku mund të 
furnizoheni	me	veshëmbathje	të	dorës	
së	dytë.

Rregullorja e rendit shtëpiak
Me	 të	 arritur	 në	 qendrën	 e	 strehimit	
një anëtar i personelit ju shpjegon 
rendin	 shtëpiak	 intern.	 Iu	 ipet	 një	
rregullore e rendit shtëpiak: ky 
dokument u shpjegon të drejtat 
tuaja	 në	 cilësinë	 e	 banorit,	 rregullat	
të cilat duhet respektuar dhe u ofron 
informata	 me	 rëndësi	 (për	 shembull	
orarin e restorantit apo të mjekut) dhe 
emrin	e	peronave	të	kontaktit.

Sanksionet
Nëse	nuk	e	respektoni	këtë	rregullore,	
qendra	e	strehimit	mund	të	ndërmarrë	
sanksione kundër jush për të ruajtur 
rendin,	 sigurinë	 dhe	 qetësinë	 në	
qendër.
Egzistojnë sanksione të ndryshme të 
cilat dallojnë varësisht nga natura dhe 
rëndësia	 e	 gabimit	 dhe	 duke	 marrë	
parasysh	rrethanat.	Nëse	iu	shqiptohet	
një	 sanksion,	 drejtoria	 e	 qendrës	 së	
strehimit iu jep një vendim të motivuar 
me	 shkrim.	 sanksionet	 e	 ndryshme	
mund	 të	 jenë,	 vërejtja,	 përjashtimi	 i	
përkohshëm nga disa aktivitete ose 
shërbime	të	përbashkëta,	 refuzimi	në	
qasjen	 e	 disa	 shërbimeve,	 obligimi	
për të kryer punë me interes të 
përgjithshëm apo transferimi në një 

strukturë	 tjetër	 të	 strehimit.	 Ju	 keni	
gjithashtu	mundësinë	për	të	paraqitur	
ankesë	kundër	sanksionit	të	shqiptuar	
kundër	jush.	Asistenti	juaj	social	mund	
të ju ofrojë më tepër informata lidhur 
me	procedurën	të	cilën	duhet	ndjekur.

Ankesat
Nëse	nuk	 jeni	 të	kënaqur	me	kushtet	
jetësore në strukturën e strehimit 
(infrastrukturën,	 higjienën,	mungesën	
e	 jetës	 private,	 sigurinë	 ..)	 apo	 me	
aplikimin e rregullores së rendit 
shtëpiak,	 ju	 mund	 të	 parashtroni	
ankesë.
Ankesën tuaj duhet t’a adresoni tek 
drejtori	 i	 qendrës	 së	 strehimit.	 Ju	
mund të parashtroni ankesën tuaj 
me gojë ose me shkrim duke ndjekur 
procedurën e cila u është komunikuar 
nga	 qendra	 e	 strehimit.Ju	 mund	 të	
kërkoni	 që	 avokati	 juaj	 të	 paraqet	
ankesën
Në	vazhdim	do	të	merrni	një	përgjigje	
nga	 drejtori	 i	 qendrës	 brenda	 shtatë	
ditëve	pas	ankesës	(p.sh.	nëse	ankesa	
është parashtruar të hënën = përgjigja 
për	të	hënën	e	ardhshme).	Ankesa	juaj	
do të konsiderohet si e arsyseshme 
ose	 e	 paarsyshme.	 Nëse	 ajo	 është	
(pjesërisht) e arsyeshme ju pranoni 
propozime	për	zgjidhjen.

Nëse	 nuk	 merrni	 përgjigje	 brenda	
afatit të paraparë mund të parashtroni 
një ankesë me shkrim në nivelin 
qendror.	Asistenti	 juaj	social	mund	të	
ju	përkujtojë	procedurën.



	
	

	
	



16

Et
A
PA

	4
:	N

D
Ih
M
A

Në qendrën e strehimit ju keni 
të drejtë në ndihmën sociale
individuale, ndihmën juridike, 
mjekësore dhe nëse është 
e nevojshme ndihmën psikologjike.

Ndihma sociale
Me	 të	 arritur	 në	 qendrën	 e	 strehimit	
u caktohet një asistent social i cili 
kujdeset	 për	 ju	 gjatë	 tërë	 qëndrimit	
tuaj	në	qendër.

Asistenti social iu ofron informata 
praktike dhe ju përcjell informata 
lidhur me procedurën e azilit si 
dhe pasojat e vendimeve të cilët i 
pranoni në kuadër të procedurës së 
azilit.	Ai	 iu	ndihmon	gjithashtu	për	 të	
menaxhuar	dosjen	tuaj	administrative.	
Nëse	 ndodheni	 në	 një	 situatë	 kritike	
ai mundet gjithashtu të ju orientojë 
drejt	shërbimeve	të	specializuara	(një	
psikolog	për	shembull).

Me	të	arritur	u	hapet	një	dosje	sociale.	
Ajo	përmban	 të	gjitha	dokumentet	e	
nevojshme.	 Është	 asistenti	 social	 ai	

që	 kujdeset	 për	 të.	 Nëse	 shkoni	 në	
një	 tjetër	 qendër	 strehimi	 dosja	 juaj	
sociale dërgohet në strukturën e re të 
strehimit.	Ju	keni	të	drejtë	në	një	kopje	
të	kësaj	dosjeje	nëse	e	bëni	kërkesën.

Asistenca gjuhësore
Nëse	nuke		flisni	asnjërën	prej	gjuhëve	
kombëtare	 (frengjisht,	 flamanisht,	
gjermanisht) mund të kërkoni 
ndihmën e një përkthyesi i cili do t’iu 
mundësojë	që	të	komunikoni	më	mirë	
me	asistentin	tuaj	social.

Ndihma juridike
Në	 cilësinë	 azilkërkuesit	 keni	 të	
drejtë	 në	 ndihmën	 juridike.	 Duke	
pasur parasysh ndërlikueshmërinë e 
procedurës së azilit është me rëndësi 
që	 të	 kërkoni	 ndihmë	 të	 specializuar	
sa	më	herët	që	është	e	mundur.	Është	
me	rëndësi	që	avokati	të	zotërojë	mirë	
gjuhën e procedurës (frengjisht ose 
flamanisht).

Ju mund të zgjedhni vetë avokatin 
tuaj mirëpo është shumë me rëndësi 

_ Etapa 4: Ndihma
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që	të	merreni	vesh	me	të	qysh	përpara	
lidhur	me	çmimin.	Në	këtë	mënyrë	ju	
evitoni	çdo	diskutim	të	mëvonshëm.
Ju mund të kërkoni gjithashtu avokat 
pa	pagesë.	I	keni	tri	mundësi	:
•	 të	 kontaktoni	 vetë	 avokatin	 dhe	 ti	
kërkoni	nëse	ka	mundësi	për	të	bërë	
një kërkesë për t’iu ndihmuar gratis ;

•	 i	 kërkoni	 asistentit	 tuaj	 social	 në	
qendrën	e	strehimit	që	të	merret	me	
caktimin e një avokati ;

•	 të	 shkoni	 në	 Zyrën	 e	 ndihmës	
juridike të regjionit tuaj dhe të 
kërkoni	caktimin	e	një	avokati.

Gjatë intervistës në zyrën për të 
huajt avokati juaj nuk mund të jetë i 
pranishëm.	Gjatë	intervistës	në	CGRA	
prania	e	avokatit	tuaj	është	e	lejuar.

Që	 në	 fillim	 të	 procedurës	 së	 azilit	
është	 e	 dobishme	 që	 t’a	 shënoni	
deklaratën	 tuaj	 me	 shkrim.	 shënoni	
ngjarjet të cilat i keni përjetuar dhe 
u	 kanë	 shtyer	 që	 t’a	 leni	 vendin	 tuaj.	
Nëse	dispononi	me	elemente	 të	cilët	
mund të dëshmojnë deklaratën tuaj 
është	 e	 dobishme	 që	 t’i	 përmendni.	
Mëpastaj	mund	 t’i	 përktheni	 dhe	 t’ia	
komunikoni avokatit tuaj në mënyrë 
që	t’a	përgadis	më	mirë	dosjen	tuaj.

Avokati	 juaj,	 shoqatat	 të	 cilat	 u	
ndihmojnë refugjatëve ose përfa-
qësuesit	 e	 Komisariatit	 të	 Lartë	 të	
Kombeve	 të	 Bashkuara	 për	 refugjatë	
(UNhCR)	 mund	 t’iu	 vizitojnë	 në	
kuadër	 të	 strukturës	 së	 strehimit,	
sipas modaliteteve dhe kushteve të 
caktuara	nga	struktura	e	strehimit.

Kthimi vullnetar
Gjatë	 qëndrimit	 tuaj	 në	 qendrën	
strehuese	 ju	 keni	 mundësi	 që	 të	
ktheheni në mënyrë vullnetare në 
vendin	 tuaj	 të	 origjinës.	 Personat	
të cilët vendosin për tu kthyer 
vullnetarisht gëzojnë të drejtën e 
ndihmës.	 Për	 më	 tepër	 informata	:	
shiqo	etapën	12	–	Kthimi.

Ndihma mjekësore
Ekipi mjekësor (mjeku dhe infermierët) 
është	prezent	në	qendrën	e	strehimit.	
Nëse	 gjendja	 juaj	 shëndetësore	 e	
kërkon mjeku mund t’iu dërgojë në 
një	spital	ose	në	një	shërbim	special.	
Nëse	nuk	jeni	dakord	me	vendimin	e	
mjekut	mund	 të	 parashtroni	 ankesë.	
Asistenti juaj social do të iu tregojë 
mënyrën	si	duhet	vepruar.
•	 Dosja	 juaj	 mjekësore	 mbahet	 në	
qendrën	 e	 strehimit.	 Ju	 mund	 t’a	
konsultoni ose të kërkoni një kopje të 
dosjes	 tuaj.	Nëse	e	ndërroni	vendin	
e strehimit dosja juaj mjekësore 
dërgohet në vendin e ri i cili u është 
caktuar.

•	 Ju	mundeni	gjithmonë	të	konsultoni	
një mjek tjetër nga ai i caktuar në 
qendrën	 e	 strehimit.	 Mirëpo	 në	
këtë rast shpenzimet mjekësore i 
paguani	vetë.

Ndihma mjekësore për ata të cilët 
nuk banojnë në një qendër strehimi 
të përcaktuar
Nëse	 keni	 zgjedhur	 për	 të	 mos	
banuar	 në	 qendrën	 e	 strehimit	 e	
cila	 u	 është	 caktuar,	 ju	 e	 mbani	 të	
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drejtën	 për	 shërbime	 mjekësore	
gjatë	 tërë	 procedurës	 së	 azilit.	 Në	
këtë rast ju mund të kontaktoni një 
mjek (ose një spital) sipas zgjedhjes 
suaj.	 te	 mjeku	 ju	 duhet	 gjithmonë	
t’ia tregoni atij origjinalin e aneksit 
tuaj (dokumentin i cili u është dhënë 
nga zyra për të huajt në kuadër të 
kërkesës	 suaj	për	 azil),	 për	 të	pasur	
të	drejtë	në	ndihmë	mjekësore.	Nëse	
shkoni në spital prezentohuni tek 
shërbimi	social	 i	 spitalit	 (bashkë	me	
aneksin	tuaj).

Para se të ju shërojë mjeku duhet së 
pari	të	kërkojë	pëlqimin	e	Fedasilit.	Në	
këtë	mënyrë	mjeku	 e	 din	 se	 Fedasili	
do t’i merr përsipër shpenzimet e 
intervenimit	 të	 tij.	 Mjeku	 juaj	 mund	
të	 kontaktojë	 Fedasilin	 (Cellule	
‘shpenzimet	 mjekësore’)	 përmes	

telefonit	 02	213	 43	 25,	 përmes	 fax-it	
02	213	 44	 12	 ose	 përmes	 e-mail	 në	
adresën medic@fedasil.be.
•	 Nëse	 keni	 nevojë	 për	 shërbime	
mjekësore	 urgjente	 ky	 pëlqim	
nukështë	 i	nevojshëm.	Në	këtë	 rast	
mjeku plotëson një vërtetim i cili 
precizon	se	fjala	është	për	shërbime	
urgjente	dhe	ia	dërgon	Fedasilit.

Ndihma psikologjike
Ju mund të gëzoni një ndihmë 
psikologjike (për të ju ndihmuar 
gjithashtu	në	tejkalimin	e	traumatizmit,	
stresit,	 vuajtjes..).	 Mjeku	 i	 qendrës	
ose asistenti juaj social mund të ju 
orientojë drejt një personi ose një 
institucioni	 të	 specializuar.	 tregoni	
nëse	keni	nevojë	për	një	gjë	të	tillë.
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CGRA ju fton për një intervistë. Avo-
kati juaj mund të asistojë. Nëse nuk 
mund të paraqiteni personalisht në 
intervistë duhet të informoni CGRA-
në dhe të përgjigjeni në kërkesën për 
informata.

Letërthirrja 
CGRA	 është	 instanca	 qendrore	 e	
procedurës	së	azilit	në	Belgjikë.	Është	
e vetmja instancë kompetente për 
shqyrtimin	e	përmbajtjes	 së	kërkesës	
për	 azil.	 CGRA	 e	 vlerëson	 kërkesën	
tuaj për azil në mënyrë të pavarur dhe 
të	paanshme.

Ju do të ftoheni së paku një herë 
gjatë procedurës për intervistë në 
selinë	 e	 CGRA	 në	 Bruksel.	 Intervista	
zhvillohet	paradite	ose	pasdite.thirrja	
për intervistë do t’iu vijë në adresën të 
cilën	e	keni	zgjedhur.	
•	 Nëse	banoni	në	qendër	të	strehimit,	

CGrA ua dërgon thirrjen përmes 
fax-it në adresë të  drejtorit të 
qendrës	i	cili	do	t’ua	dorëzojë	juve.

•	 Nëse	 banoni	 në	 adresë	 private	

thirrjen do ta merrni perms postës 
rekomande.

Nëse	keni	avokat	ai	duhet	të	informojë	
CGrA-në lidhur me intervenimin e 
tij	 në	 procedurën	 tuaj.	 Avokati	 juaj	
pranon një kopje të postës të cilën 
CGRA	ua	dërgon	juve,	si	për	shembull	
letërthirrjen	 për	 intervistë.	 Në	 parim,	
CGrA ua dërgon thirrjen tre javë para 
intervistës.

Nuk keni mundësi të paraqiteni 
në intervistë
Mund	të	ndodhë	që	nuk	keni	mundësi	
të	 paraqiteni	 në	 intervistë	 në	 CGRA	
ditën	e	paraparë,	për	shembull	ngase	
ndodheni	në	spital.

Në	 këtë	 rast	 duhet	 të	 dërgoni	 në	
CGrA përmes postës rekomande një 
dokument	i	cili	vërteton	se	keni	qenë	
i	penguar	(për	shembull	një	çertifikatë	
mjekësore).	 Duhet	 gjithashtu	 t’ia	
bashkangjitni	një	dokument	në	të	cilin	
i ofroni të gjitha informatat lidhur me 
kërkesën	 tuaj	 për	 azil	 (për	 shembull	
motivet	e	 largimit	 tuaj).	Në	 të	vërtetë	

_ Etapa 5: Thirrja për intervistë
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egziston	 mundësia	 që	 CGRA	 të	
shqyrtojë	 kërkesën	 tuaj	për	 azil	 duke	
u	bazuar	në	këto	informata	me	shkrim	
dhe	 që	 të	 mos	 ftoheni	 fare	 për	 një	
intervistë	të	re.

Këtë letër duhet t’a dërgoni përmes 
postës	 rekomande	 në	 CGRA,	
mundësisht	 para	 ditës	 së	 intervistës.	
Kjo	ia	mundëson	CGRA-së	që	të	mos	
bëjë	 përgaditjet	 e	 panevojshme	 për	
intervistë	 (thirrja	 e	 përkthyesit	 etj.)	
ngase	ju	nuk	mund	të	paraqiteni.

Mund	të	merni	përgjigje	negative
•	 nëse	nuk	 i	 keni	komunikuar	CGRA-

së motivin e arsyeshëm të mungesës 
suaj	 brenda	 dy	 javësh	 nga	 dita	 e	
paraparë për intervistë ;

•	 ose	 nëse	 nuk	 keni	 reaguar	 ndaj	
kërkesës	 për	 informata	 brenda	
muajit nga dita e paraparë për 
intervistë.



	
	

Shënime
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CGRA ju fton për intervistë. Gjatë 
intervistës mund të shpjegoni 
arsyen për të cilën jeni larguar nga 
vendi juaj. Përkthyesi i përkthen 
pyetjet        e bashkëpunëtorit të 
instancës së azilit dhe deklaratat 
tuaja. Avokati juaj ose një person        
i besueshëm mund    të marrin pjesë 
gjatë intervistës. Bashkëpunëtori e 
vlerëson kërkesën tuaj për azil në 
bazë të informatave  të cilat i jepni 
gjatë intervistës. Ai e konfronton 
kërkesën tuaj me kriteret e Konventës 
së Gjenevës dhe shqyrton nëse 
i plotësoni kushtet për të fituar 
mbrojtjen subsidiare(ndihmëse). 
Nëse dëshironi, ju mund t’i jepni 
fund procedurës suaj të azilit para 
se të merret vendimi.

intervista zhvillohet në zyret e CGrA-
së	 në	 Bruksel.	 Nëse	 ndodheni	 në	
një	 qendër	 të	 mbyllur	 ose	 në	 burg,	
një nëpunës i CGrA-së vjen për t’iu 
intervistuar.
intervista është një moment me 
rëndësi	 në	 procedurën	 tuaj	 të	 azilit.	

Gjatë intervistës duhet të tregoni 
pse jeni larguar nga vendi juaj i 
origjinës.	 Bashkëpunëtori	 i	 CGRA-së	
u	 parashtron	 pyetje	 plotësuese.	 Ai	
mund	 të	 shqyrtojë	 se	 nga	 çka	 keni	
frikë në rast të kthimit në vendin tuaj 
të	 origjinës.	 Është	 me	 rëndësi	 që	
të	 bashkëpunoni	 plotësisht	 gjatë	
intervistës dhe të përgjigjeni kjartë në 
pyetjet	të	cilat	u	bëhen.

Në	fillim	të	intervistës,	bashkëpunëtori	
i CGrA-së ua tërhjek vërejtjen për 
obligimet	 tuaja.	 Duhet	 të	 tregoni	 të	
vërtetën ngase deklaratat e rrejshme 
ose	deklaratat	e	gabueshme	mund	të	
shkaktojnë refuzimin e kërkesës suaj 
për	azil.	Ju	duhet	gjithashtu	të	bëni	të	
gjithë	atë	që	mundeni	për	të	dëshmuar	
(përmes dokumenteve) identitetin 
tuaj,	origjinën	tuaj,	rrugëtimin	tuaj	dhe	
faktet	të	cilat	i	deklaroni.

CGRA	 i	 trajton	 në	 mënyrë	 konfiden-
ciale të gjitha deklaratat tuaja gjatë 
intervistës.	 E	 njëjta	 vlen	 edhe	 për	
dokumentat të cilët i dorëzoni : ata 

_ Etapa 6: Intervista
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shqyrtohen	me	kujdesin	e	nevojshëm	
dhe	duke	respektuar	jetën	tuaj	private.

Avokati juaj mund të jetë prezent gjatë 
intervistës	në	CGRA.	Ai	 nuk	mund	 të	
intervenojnë gjatë intervistës por në 
fund të saj mund të shpjegojë arsyet 
për të cilat ai vlerëson se mund të 
pretendoni statusin e refugjatit apo 
atë	të	mbrojtejs	subsidiare.	Një	person	
i	 besueshëm	mundet	 eventualisht	 të	
asistojë	 gjatë	 intervistës.	 Mirëpo	 ju	
duhet të kërkoni autorizimin paraprak 
nga	CGRA.

intervista zhvilohet në gjuhën e cila 
është	 caktuar	 në	 fillim	 të	procedurës	
së	azilit.	CGRA	fton	një	përkthyes	nëse	
në	OE	 keni	 deklaruar	 se	 keni	 nevojë	
për	të.
•	 Përkthyesi	 është	 neutral	 dhe	 i	 nën-

shtrohet mëshehtësisë profesionale;

•	 Përkthyesi	përkthen	atë	që	ju	deklaroni	
dhe	 atë	 që	 u	 thotë	 bashkëpunëtori	
i	 CGRA,	 pa	 shtuar	 asgjë,	 pa	 harruar	
asgjë dhe pa ndryshim ;

•	 	Përkthyesi	nuk	intervenon	në	asnjë	
mënyrë në vlerësimin e dosjes suaj 
të azilit dhe nuk ka kurrfarë ndikimi 
në	vendimin	final.	

Bashkëpunëtori i CGrA përgadit 
një	 raport	 të	 intervistës	 në	 bazë	 të	
pyetjeve	 dhe	 deklaratave	 tuaja.Ju	
(ose avokati juaj) mund të kërkoni nga 
CGRA	 që	 të	 konsultoni	 dosjen	 tuaj	
dhe të kërkoni kopje të dokumenteve 
nga	 dosja	 (për	 shembull,	 kopjet	 nga	
raporti	i	intervistës).

intervista mund të zgjasë nga tre deri 
në	katër	orë.	Nëse	është	e	nevojshme	
ju mund të ftoheni për një intervistë të 
dytë.
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Nëse	 ndodheni	 në	 Belgjikë	 bashkë	
me	 bashkëshortin/ten	 ose	 partnerin	
tuaj,	CGRA	do	t’iu	ftojë	në	intervistë	të	
njëjtën	ditë.	Bashkëpunëtori	 i	CGRA-
së i merr në pyetje ndarazi secilin 
bashkëshort/partner.
Për të mundësuar një zhvillim të mirë 
të	 intervistës	preferohet	që	 fëmijët	 e	
vegjël	të	mos	jenë	prezent.
•	 Nëse	 keni	 fëmijë	 të	 vegjël	 ju	
këshillojmë	që	 të	mos	 i	merrni	me	
vete	në	CGRA	ditën	e	intervistës.

•	 Nëse	 nuk	 gjeni	 zgjidhje	 për	 fëmijët	
tuaj atë ditë mund t’i sjellni në 
çerdhen e CGrA-së në të cilën fëmijët 
nga	mosha	një	deri	në	dymbëdhjetë	
vjet	qëndrojnë	gjatë	intervistës.

Shqyrtimi i kërkesës për azil
Pas	 intervistës,	 CGRA	 e	 shqyrton	
kërkesën	 tuaj	 për	 azil.	 CGRA	 do	 të	
kontrollojë nëse :
1.	deklaratat	tuaja	korrespondojnë	me	
realitetin/janë	të	besueshme;

2.	kërkesa	 juaj	 përputhet	 me	 kriteret	
e Konventës së Gjenevës për refug-
jatë ose nëse mund të gëzoni 
statusin	e	mbrojtjes	subsidiare.

Nëse	 deklaratat	 tuaja	 janë	 të	
besuseshme,	bashkëpunëtori	 i	CGRA	
verifikon	 nëse	 e	 keni	 lëshuar	 vendin	
tuaj të origjinës për shkak të frikës së 
bazuar	të	persekutimit	:
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•	 për	shkak	të	nënshtetësisë	suaj	;
•	 për	shkak	të	racës	;
•	 për	 shkak	 të	 bindjeve	 tuaja	 fetare	

ose politike ;
•	 ose	për	shkak	se	i	takoni	një	grupi	të	
caktuar	social.

Nëse	kërkesa	 juaj	nuk	korrespondon	
me	 këto	 kritere,	 bashkëpunëtori	
shqyrton	 nëse	 mund	 të	 pretendoni	
në	 statusin	 e	 mbrojtjes	 subsidiare.	
Ju mund të pretendoni nëse në rast 
të kthimit eventual në vendin tuaj 
të origjinës ndodheni në rrezik të 
vërtetë	që	të	jeni	viktimë	e	cenimeve	
të	rënda.
Këto cenime të rënda janë :
•	 dënimi	me	vdekje	ose	ekzekutimi	;
•	 tortura	 ose	 trajtimi	 jonjerëzor	 ose	

degradues ;
•	 një	 kërcënim	 i	madh	për	 jetën	 tuaj	

për shkak të dhunës së shkaktuar 
nga një konflikt i arma-tosur intern 
ose	international.

Bashkëpunëtori i CGrA-së i cili 
e	 shqyrton	 kërkesën	 tuaj	 për	 azil	
posedon diplomë universitare dhe 
është	 specializuar	 në	 çështjet	 e	 azilit.	
Ai/ajo disponon me njohuri të thella të 
situatës në vendet nga të cilat janë me 
origjinë	azilkërkuesit.	Ai	verifikon	nëse	
dokumentet dhe elementet provuese 
të cilat i keni dorëzuar janë të vërteta 
dhe	autentike.	Në	bazë	të	informatave	
ai i konfronton deklaratat tuaja me 
kontekstin e përgjithshëm në vendin 
tuaj	të	origjinës.

Bashkëpunëtori i CGrA-së  asistohet 
nga një ekip i kërkuesve i cili përcjell 
me shumë kujdes aktualitetin politik 

dhe situatën e të drejtave të njeriut në 
vendin	tuaj	të	origjinës.

CGrA mundohet  të marrë sa më 
shpejt	 të	 jetë	 e	 mundur	 një	 vendim.	
Ai	e	shqyrton	në	detaje	kërkesën	tuaj	
për	azil.	Nganjëherë	vendimi	i	shpejtë	
nuk është i mundur ngase nevojitet 
një	hulumtim	më	i	thellë.	Në	këtë	rast	
mund të kalojnë disa muaj para se të 
merrni	një	vendim	nga	CGRA.

Bashkëpunëtori i CGrA-së i cili u ka 
marrë në intervistë i propozon një 
vendim	mbikqyrësit	të	tij.	Ky	i	fundit	e	
kontrollon	përmbajtjen	dhe	motivimin	
e	 vendimit.	 Nëse	 mbikqyrësi	 e	 jep	
pëlqimin	 e	 tij	 vendimi	 mëpastaj	 i	
prezentohet komisarit të përgjithshëm 
ose njërit nga ndihmësve të tij për 
nënshkrim.	 Vendimin	 përfundimtar	 e	
marin	këta	të	fundit.

Heqja dorë nga kërkesa për azil
Në	 çdo	 moment	 të	 procedurës	
mund të hjekni dorë vullnetarisht nga 
kërkesa	 juaj.	Për	 t’a	bërë	këtë	duhet	 të	
nënshkruani një formular përmes të cilit 
hjekni	dorë	nga	kërkesa	juaj	për	azil.

Këtë formular mund t’a gjeni në sitin e 
CGrA në internet: www.cgra.be.

Nëse	 ktheheni	 në	 mënyrë	 vullnetare	
në vendin tuaj të origjinës para se të 
merrni vendimin nga CGrA ose nëse 
jeni	 regularizuar	 gjatë	 procedurës,	
CGRA	konstaton	(me	pëlqimin	tuaj)	se	
keni hjekur dorë nga kërkesa juaj për 
azil.	
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E drejta për të punuar i nënshtrohet 
disa kushteve. Nuk keni të drejtë 
direkte për të punuar mirëpo mund 
të kryeni punë të ndryshme në 
qendrën e strehimit. Si kundër-
shpërblim iu ipet një shumë e parave. 
Një ‘shumë ditore’ është e paraparë 
gjithashtu. Sikur të gjithë të miturit në 
Belgjikë fëmijët tuaj duhet të vijojnë 
shkollimin.

Puna dhe formacionet
Në	 cilësinë	 e	 azilkërkuesit	 nuk	 keni	 të	
drejtë pune përpos në disa kushte të 
caktuara.	Vetëm	ata	të	cilët	gjashtë	muaj	

pas kërkesës së parashtruar për azil nuk 
kanë marrë ende përgjigje mund të 
kërkojnë	një	leje	pune.	Në	atë	moment	
nëse	 jeni	 duke	banuar	 në	 një	 qendër	
strehimi mund t’iu kërkohet (varësisht 
nga të ardhurat tuaja) të merrni pjesë 
në	 shpenzimet	 e	 qëndrimit.	 Nëse	 të	
ardhurat tuaja e tejkalojnë një shumë 
të	caktuar,	struktura	e	strehimit	mund	të	
vendos t’i jep fund të drejtës suaj për 
ndihmë	materiale.

Asistenti juaj social mund të u jep 
informacione plotësuese lidhur me 
këtë	të	drejtë	dhe	pasojat.

_ Etapa 7: Jeta në qendrën e strehimit
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Ndërkohë	 ju	 mund	 të	 ndjekni	
formacione (kurse të gjuhës ose të 
informatikës,	 të	 rrobaqepësisë	 ose	
të	 kuzhinës,	 formacione	 teknike).
Këto	 organizohen	 brenda	 ose	 jashtë	
qendrës	së	strehimit.

Shuma ditore
Bëhet fjalë për një shumë të hollash e 
cila	është	fiksuar	sipas	 ligjit	dhe	në	 të	
cilën	ka	të	drejtë	secili	person.	shuma	
ditore	(ose	‘të	hollat	e	xhepit’)	iu	ipet	në	
parim një herë në javë nga një anëtar 
i	 personelit	 të	 strukturës	 së	 strehimit.	
Fëmijët	 kanë	 gjithashtu	 të	 drejtë	 në	
shumën ditore (shuma mvaret nga 
mosha e tyre dhe nga respektimi i 
obligimit	shkollor	nga	ana	e	tyre).

‘Shërbimet e përbashkëta’
Në	qendrën	e	strehimit	keni	mundësi	
të	 kryeni	 ‘shërbime	 të	 përbashkëta’	:	
fjala është për punë të përditshme për 
të cilat iu ipet një shumë e të hollave 
si	 plotësim	 i	 shumës	ditore.	 Bie	 fjala,	
pastrimi	 i	ambienteve	të	përbashkëta	
(korridoreve,	 restorantit..),	 shpërn-
darja	 e	 shujtave	 të	 ushqimit,	 ndihma	
shërbimeve	 të	 ndryshme	 (larja	 e	
rrobave,	ekonomati).

shërbimet	 e	 përbashkëta	 nuk	 janë	
obligative	 por	 në	 baza	 vullnetare.	
Personeli	 i	 qendrës	 së	 strehimit	
merret	me	organizimin	e	 shërbimeve.	
Ai	 kujdeset	 gjithashtu	 që	 të	 gjithë	
banorët	 të	 kenë	 mundësinë	 për	 të	
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kryer	shërbime	të	përbashkëta.
Egziston një shumë maksimale të cilën 
mund	 t’a	 pranoni	 në	 shkëmbim	 të	
shërbimeve	të	përbashkëta.	Kjo	shumë	
është	mujore	dhe	e	caktuar	më	herët.

Obligimi shkollor për fëmijët
Të gjithë fëmijët nga mosha gjashtë 
deri	 tetëmbëdhjetë	 vjeç	 duhet	 të	
vijojnë	shkollimin.	Zgjedhja	e	shkollës	
bëhet	në	pajtim	me	prindërit.	Mësimi	
zhvillohet	në	frengjisht,	në	flamanisht	
ose	 në	 gjermanisht,	 varësisht	 nga	
regjioni	 në	 të	 cilin	 ndodhet	 shkolla.	
Për fëmijët e moshës tre deri në pesë 

vjeç	shkolla	nuk	është	e	obligueshme	
edhe	 pse	 shumica	 e	 fëmijëve	 belg	
janë	të	regjistruar.

Varësisht	 nga	 niveli	 i	 njohurive	 të	
gjuhëve	dhe	niveli	 i	 shkollimit,	 fëmija	
juaj	mund	 të	 regjistrohet,	 nëse	është	
organizuar	 nga	 shkolla,	 në	 një	 ‘klasë	
pranimi’ në të cilën mësimi i adaptuar 
do ti mundësojë atij për të arritur 
një nivel të caktuar para se të vijojë 
mësimin	në	klasën	e	zakonshme.

Në	 parim	 struktura	 e	 strehimit	
paguan	 shpenzimet	 e	 shkollimit.	
Këto	 shpenzime	 mbulojnë	 gjithashtu	
materialin	 (librat,	 fletoret,	 rrobat	
sportive..)	 dhe	 shpenzimet	 për	
aktivitetet	 obligative	 të	 organizuara	
nga	 shkolla	 (shujtat	 ushqimore,	
udhëtimin)
si prind jeni përgjegjës për shkollimin 
e	 fëmijës	 suaj.	 struktura	 e	 strehimit	
në të cilën jetoni mund të iu ofrojë 
mbështetjen	e	nevojshme.	

Kështu,	për	shembull,	në	disa	qendra	
të	 strehimit,	 personeli	 organizon	
‘klasën	 e	 detyrave’	 për	 të	 ndihmuar	
fëmijët tuaj në aktivitetin e tyre 
shkollor.
 
Aktivitetet
 Në	 qendrën	 e	 strehimit	 personeli	
organizon aktivitete të ndryshme 
gjatë	tërë	vitit	(për	shembull	aktivitete	
sportive	ose	vizita	kulturore).
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_ Etapa 8: Banesa individuale

Katër muaj pas banimit në strukturën 
e strehimit të përbashkët ju mund të 
kërkoni një banesë individuale.

Një	 model	 i	 strehimit	 në	 dy	 etapa	
është paraparë për azilkërkuesit në 
Belgjikë.	Në	parim,	në	fillim	strehoheni	
në	një	strukturë	të	përbashkët	(qendër	
strehimi).	 Mëpastaj,	 pas	 një	 periudhe	
katërmujore	 mund	 të	 kërkoni	 që	 të	
transferoheni	në	një	banesë	individuale.

Në	 strukturat	 individuale	 gëzoni	 më	
shumë	 autonomi.	 Në	 të	 shumtën	 e	
rasteve fjala është për një ose disa 
banesa	 të	 mobiluara	 dhe	 private.	
shumica	 e	 banesave	 individuale	
mbikqyren	 nga	 organizatat	
joqeveritare	 ose	 shërbimi	 social	 i	
një	 qyteti	 ose	 një	 fshati	 (CPAs	 në	
frengjisht,	OCMW	në	flamanisht).
Mund	 të	 merrni	 banesë	 individuale	
vetëm	nëse	ka	vende	të	mjaftueshme.	
Nëse	nuk	ka	vend	emri	juaj	shënohet	
në	 një	 listë	 të	 pritjes.	 Nuk	 mund	 t’a	
zgjedhni komunën në të cilën do të 
vendoseni mirëpo mund t’a refuzoni 
vendin	i	cili	u	është	propozuar.	Për	më	
tepër	informata	bisedoni	me	asistentin	
tuaj	social.

Në	 banesë	 individuale	 ju	 gëzoni	
gjithashtui të drejtën e ndihmës 
materiale.	Do	të	keni	të	njëjtën	ndihmë	
sikur	në	qendrën	e	strehimit	edhe	pse	
ka	dallime	sa	i	përket	funksionimit.	Për	
shembull	 nëse	 nuk	 ka	 restorant	 do	
të	 pranoni	 ushqime	 për	 kuzhinë	 ose	
triska	për	ushqime.	Qendra	e	strehimit	
e transmeton dosjen tuaj sociale tek 
asistenti	i	ri	social.

Ndryshimi i adresës
Nëse	 e	 ndryshoni	 adresën	 duhet	
t’a informoni komunën në të cilën 
jeni	 vendosur.	 Duhet	 gjithashtu	 t’i	
informoni	 instancat	 e	 azilit	 (OE	 dhe	
CGRA).
Për	këtë	qëllim	duhet	 ta	plotësoni	një	
formular i cili gjendet në sitin e internetit 
të	CGRA	(«	Ndryshimi	i	vendbanimit	të	
zgjedhur	»,	www.cgra.be):
•	 Ose	 e	 dërgoni	 këtë	 formular	 (të	
plotësuar	 dhe	 të	 firmosur)	 përmes	
letrës	 rekomande	 në	 OE	 dhe	 në	
CGRA,

•	 Ose	 e	 dorëzoni	 personalisht	 në	
recepcionin	e	OE	dhe	 të	CGRA	në	
Bruksel.
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Nëse	 nuk	 komunikoni	 asnjë	 adresë,	
CGrA do të konsiderojë se ju 
keni zgjedhur adresën e CGrA si 
vendbanim.	 të	 gjitha	 shkresat	 lidhur	
me kërkesën tuaj për azil do t’iu 

dërgohen	në	CGRA.	Prandaj	duhet	të	
kontrolloni rregullisht nëse ka ardhur 
ndonjë	 shkresë	 për	 juve	 në	 CGRA.	
Nëse	 është	 kështu	 duhet	 që	 të	 vini	
vetë	për	ta	kërkuar	atë.																												
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CGRA ua komunikon vendimin lidhur 
me kërkesën tuaj për azil përmes 
letrës rekomande. Kjo letër motivon 
arsyen pse kërkesa juaj për azil është 
pranuar ose është refuzuar. Asistenti
juaj social mund të ju shpjegojë 
përmbajtjen e këtij vendimi.

Vendimi i CGRA përmes postës
 rekomande 
CGrA ua dërgon vendimin lidhur me 
kërkesën tuaj për azil përmes postës 
rekomande në adresën të cilën e 
keni	 cekur	 si	 vendbanim	 i	 juaj.	 Është	
me	 rëndësi	 që	 ta	 merrni	 vendimin	
me	 kohë	 dhe	 në	 adresën	 e	 duhur.	
Nëse	 CGRA	 ua	 dërgon	 një	 vendim	
refuzues	 duhet	 që	 të	 keni	 mundësi	
për	të	parashtruar	një	ankesë	brenda	
tridhjetë	ditësh.
•	 Nëse	banoni	në	qendër	të	strehimit	

vendimi u dërgohet në adresë të 
qendrës.	 sipas	 procedurës	 në	 fuqi	
në	 qendrën	 në	 të	 cilën	 banoni	 ju	
do t’a pranoni postën ose nga një 
bashkëpunëtor	i	qendrës	ose	duhet	
që	 të	 paraqiteni	 personalisht	 në	
postë për të pranuar letrën e cila u 
informon lidhur me vendimin ;

•	 Nëse	 banoni	 në	 banesë	 private,	
postieri ua sjell personalisht letrën 
rekomande.	 Duhet	 të	 nënshkruani	
se	 e	 keni	 pranuar.	 Në	 rast	 se	 nuk	
ndodheni	 në	 banesë	 postieri	 do	
të ju lë në kutinë tuaj të letrave një 
mesazh	 për	 t’iu	 bërë	 me	 dije	 se	
duhet	 të	 paraqiteni	 personalisht	
në zyrën e postës për të kërkuar 
letrën	rekomande	brenda	dy	javëve.	
Nëse	 nuk	 paraqiteni	 brenda	 këtij	
afati posta e kthen letrën prapa në 
CGRA.

_ Etapa 9: Posta
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_ Etapa 10: Vendimi pozitiv

Vendimi pozitiv nënkupton se jeni i 
njohur si refugjat ose se e gëzoni të 
drejtën e mbrojtjes subsidiare. Kjo ka 
pasoja lidhur me mundësitë për të 
punuar, bashkimin familjar, ndihmën 
materiale dhe qëndrimin tuaj në 
Belgjikë.

Njohja e statusit të refugjatit
CGRA	 ua	 notifikon	 vendimin	 për	
njohjen e statusit të refugjatit përmes 
letrës rekomande e cila u dërgohet 
në	adresën	tuaj.	Afërsisht	dy	javë	më	
vonë,	 CGRA	 ua	 dërgon	 një	 letër	 të	
dytë	e	cila	u	kërkon	që	të	komunikoni	
të	dhënat	tuaja	egzakte.	Është	shumë	
me	 rëndësi	 që	 ti	 përgjigjeni.	 Në	 të	
vërtetë	kjo	 letër	ua	mundëson	që	 të	
përmirësoni	 gabimet	 eventuale	 (për	
shembull	 gabimet	 në	 drejtshkrimin	
e	 emrit	 tuaj,	 datëlindjes	 ose	
vendlindjes).

Afërsisht një muaj pas njohjes së 
statusit	 të	 refugjatit	 CGRA	 ju	 fton	 që	
të	tërhiqni	vërtetimin	tuaj	të	refugjatit.	
Duke	 paraqitur	 këtë	 vërtetim	
administrata	komunale	e	vendbanimit	
tuaj	iu	lëshon	autorizimin	e	qëndrimit	

i	 cili	 u	 mundëson	 që	 të	 qëndroni	
në	 Belgjikë	 në	 kohë	 të	 pacaktuar.	
Komuna	 u	 regjistron	 në	 ‘regjistrin	 e	
të	 huajve’.	 Paiseni	 me	 një	 dokument	
identiteti konkretisht me kartën 
elektronike	 për	 të	 huajt.	 Ajo	 është	 e	
vlefshme	për	5	vite.	Pas	kalimit	të	kësaj	
periudhe duhet të kërkoni vazhdimin 
ose	ripërtrirjen	e	kartës	suaj.

Në	cilësinë	e	refugjatit	 të	njohur	keni	
mundësinë për të punuar në Belgjikë 
me	 rrogë	 ose	 si	 i	 pavarur.	 Nuk	 keni	
nevojë	për	 kartë	pune.	Në	 të	 vërtetë	
keni	 qasje	 në	 tregun	 e	 punës	 në	 të	
njëjtat	kushte	si	Belgjit.

Nëse	anëtarët	e	afërm	të	familjes	suaj	
dëshirojnë	 të	 bashkohen	 me	 ju	 ata	
mund	 të	 kërkojnë	 bashkim	 familjar.	
Kërkesa	 për	 bashkim	 familjar	 do	 të	
trajtohet	nga	Zyra	për	të	huajt.
Pas marrjes së statusit të refugjatit ju 
nuk	mund	 të	 kërkoni	 nga	 ambasada	
juaj dokumente të gjendjes civile (për 
shembull	çertifikatën	e	lindjes).	Mund	
të	paraqiteni	në	CGRA,	në	shërbimin	e	
dokumentave.
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Për informata plotësuese lidhur me 
njohjen e statusit të refugjatit mund të 
konsultoni sitin e internetit të CGrA : 
www.cgra.be

Dhënia e statusit të mbrojtjes
 subsidiare
Nëse	nuk	i	plotësoni	kushtet	e	nevoj-
shme	për	të	fituar	statusin	e	refugjatit,	
CGrA mund të ju jap statusin e 
mbrojtejs	 subsidiare.	 Do	 të	 pranoni	
një vendim i cili u shpjegon arsyet e 
refuzimit	 të	 statusit	 të	 refugjatit.	 Në	
vazhdim vendimi precizon se u është 
dhënë	statusi	i	mbrojtjes	subsidiare.

Në	 cilësinë	 e	 personit	 i	 cili	 e	 gëzon	
mbrojtjen	 subsidiare	 mund	 të	
qëndroni	 në	 Belgjikë	 fillimisht	 për	
një	periudhë	të	caktuar.	Me	urdhër	të	
OE-së	 dhe	me	 paraqitjen	 e	 vendimit	
të CGrA-së komuna ua lëshon 
autorizimin	për	qëndrim	njëvjeçar.	Në	
parim ju regjistroheni në regjistrin e të 
huajve (iu ipet një dëshmi me shkrim) 
dhe paiseni me një kartë identiteti 
elektronike.	 Ky	 autorizim	 i	 qëndrimit	
mund	të	vazhdohet	për	çdo	vit.

Pas	5	viteve,	duke	filluar	nga	data	kur	
keni	 kërkuar	 azil,	 paiseni	 me	 auto-
rizimin	 e	 qëndrimit	 të	 pakufizuar	 në	
Belgjikë.

Për të pasur mundësinë për të punuar 
në Belgjikë gjatë këtyre 5 viteve të 
para duhet të kërkoni një leje të punës 
(karta	e	punës	C).	Kjo	leje	e	punës	ka	
një	 afat	 të	 kufizuar.	 Është	 e	 vlefshme	
për të gjitha aktivitetet profesionale 

për	 të	 cilat	 paguheni	me	 rrogë.	 Leja	
lëshohet nga administrata komunale e 
vendbanimit	tuaj.

Që nga momenti kur iu ipet e drejta 
për	qëndrim	të	pakufizuar	në	Belgjikë	
nuk	keni	nevojë	për	leje	pune.

Nëse	dëshironi	 të	punoni	 si	 ipavarur,	
gjatë tërë kohës sa ndodheni me 
qëndrim	 të	 kufizuar,	 duhet	 të	 keni	
kartën e punës e cila u lëshohet 
nga	 shërbimi	 i	 lejeve	 ekonomike	
të	 ‘sPF	 Economie’.	 Kërkesën	 e	
bëni	 në	 administratën	 komunale	 të	
vendbanimit	tuaj.

Që nga momenti kur jeni të autorizuar 
që	të	qëndroni	në	territor	në	mënyrë	
të	 pakufizuar	 anëtarët	 e	 afërm	 të	
familjes	 suaj	mund	 të	bashkohen	me	
ju.	 OE	 i	 konsideron	 këto	 kërkesa	 si	
bashkim	familjar.
Për informata plotësuese lidhur me 
statusin	 e	mbrojtejs	 subsidiare	mund	
të konsultoni sitin e internetit të 
CGrA : www.cgra.be

Fundi i ndihmës materiale
Kur	 të	 mbarojë	 procedura	 e	 juaj	 e	
azilit	duhet	që	ta	lëshoni	strukturën	e	
strehimit në të cilën keni jetuar deri 
në	 atë	 kohë.	 Nëse	 u	 është	 njohur	
statusi	 i	 refugjatit	 ose	 ai	 i	 mbrojtjes	
subsidiare	 komuna	 e	 vendbanimit	
tuaj do t’iu paisë me autorizimin e 
qëndrimit.	Mëpastaj	mund	të	zgjedhni	
në	mënyrë	 të	 lirë	 komunën	belge	në	
të	cilën	dëshironi	të	jetoni.	Nëse	është	
e nevojshme mund të parashtroni 
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kërkesë	 për	 ndihmë	 financiare.	 Për	
të gëzuar këtë ndihmë duhet ta 
parashtroni	kërkesën	në	CPAs/OCMW	
të	komunës	në	të	cilën	banoni.

Natyrisht	se	keni	në	dispozicion	një	afat	
për tu larguar nga struktura e strehimit 
para	se	të	gjeni	një	banim	tjetër	dhe	të	
bartni	gjërat	tuaja	personale.	Asistenti	
juaj social mund të ju ndihmojë për të 
gjetur	një	banesë	të	re.

Statusi i refugjatit dhe/ose i 
mbrojtjes subsidiare u është 
tërhjekur ose u është anuluar
Nëse	CGRA	konstaton	se	u	ka	njohur	
gabimisht	 statusin	 e	 refugjatit	 ose	
të	 mbrojtjes	 subsidiare	 ai	 mund	 të	
vendos	 që	 t’ua	 tërhjek	 statusin	 tuaj.	
Për	 shembull	 në	 rastin	 kur	 statusi	 u	
është	njohur	në	bazë	të	deklaratave	të	
rrejshme	ose	dokumenteve	falso.

CGrA mundet gjithashtu të vendos të 
anulojë statusin tuaj të refugjatit ose 
të	mbrojtjes	 subsidiare.	 Kjo	mund	 të	
ndodh nëse situata në vendin tuaj të 
origjinës ka ndryshuar rrënjësisht dhe 
në afat të gjatë dhe ju nuk keni nevojë 
për	mbrojtje	nga	autoritetet	belge.

Kundër vendimit të tërhjekjes ose 
të anulimit të statusit tuaj keni në 
dispozicion	30	ditë	për	të	parashtruar	
ankesë pranë Këshillit kontestues për 
të	 huajt	 (CCE).	 Nëse	 ndodheni	 në	
qendër	të	mbyllur	ose	në	burg	keni	në	
dispozicion vetëm 15 ditë kalendarike 
për	 të	 parashtruar	 ankesën.	 Këshil-
loheni	 që	 të	 kërkoni	 ndihmën	 e	 një	
avokati.
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Vendimi negativ nënkupton se u 
është refuzuar statusi i refugjatit dhe 
i mbrojtjes subsidiare. Ky vendim 
ka pasoja sa i përket mundësisë 
për të qëndruar në Belgjikë. Keni 
mundësinë për të parashtruar ankesë 
kundër vendimit negative.

Kur CGrA u jep vendimin negativ dhe 
ju nuk parashtroni ankesë  duhet të 
largoheni nga Belgjika për tu kthyer 
në	vendin	 tuaj	 të	origjinës.	OE	 iu	 jep	
një urdhër për tu larguar nga territori 
brenda	një	afati	të	caktuar.
•	 Ju	 jeni	personalisht	përgjegjës	për	
kthimin	tuaj.

•	 Ju	 mund	 të	 përfitoni	 një	 ndihmë	
me rastin e kthimit në vendin tuaj 
të	 origjinës.	 	 (shiqo	 etapën	 12	 –	
Kthimi).

•	 Nëse	 nuk	 largoheni	 në	 mënyrë	
vullnetare	 brenda	 afatit	 të	 caktuar	
mund	t’iu	kthejnë	me	forcë.

Refuzimi i statusit të refugjatit 
dhe i mbrojtjes subsidiare
Nëse	 nuk	 i	 plotësoni	 kushtet	 për	 tu	
njohur refugjat dhe nëse nuk e gëzoni 

statusin	e	mbrojtjes	subsidiare,	CGRA	
ua dorëzon vendimin i cili i shpjegon 
arsyet	e	refuzimit.

Keni	një	afat	prej	30	ditëve	kalendarike	
për të parashtruar ankesë në CCE 
kundër	këtij	vendimi.	Nëse	ndodheni	
në	 qendër	 të	 mbyllur	 ose	 në	 burg	
i keni në dispozicion 15 ditë për të 
parashtruar	 ankesën.	 Këshilloheni	 të	
kërkoni	ndihmën	e	një	avokati	 (shiqo	
etapën	4	–	ndihma).

Fundi i ndihmës materiale
Nëse	 nuk	 parashtroni	 ankesë	 (ose	
nëse të gjitha mundësitë për ankesë 
janë	 shterrur),	 procedura	 juaj	 e	 azilit	
merr fund dhe ju pranoni një urdhër 
që	të	largoheni	nga	territori,	të	lëshuar	
nga	 OE	 (Zyra	 për	 të	 huaj).	 Atëherë,	
ju	 duhet	 të	 largoheni	 nga	 qendra	 e	
strehimit	 (ose	 vendbanimi)	 e	 cila	 ju	
ka	 strehuar.	 Nuk	 keni	 më	 të	 drejtë	
në	 ndihmë	 sociale	 përveq	 ndihmës	
mjekësore në rastet urgjente (ndihmë 
mjekësore	 urgjente).	 Për	 të	 gëzuar	
këtë	 ndihmë	 duhet	 të	 paraqiteni	 në	
shërbimin	 social	 të	 CPAs/OCMW	 të	

_ Etapa 11: Vendimi negativ
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vendbanimit	tuaj	para	se	të	shkoni	te	
mjeku.

Megjithatë	mund	të	ndodheni	në	një	
‘situatë	 të	 veqantë’	 e	 cila	 e	 arsyeton	
vazhdimin e ndihmës materiale edhe 
pse	statusi	i	refugjatit	dhe	ai	i	mbrojtjes	
subsidiare	 u	 janë	 refuzuar.	 Nëse	
kërkesa për vazhdim pranohet mund 
të	qëndroni	në	qendrën	e	strehimit.
Këto	raste	të	veqanta	janë	:
•	 Ruajtja	e	bashkimit	familjar	;
•	 Rastet	 e	 forcës	 madhore	:	 shtatë-
zania,	 viti	 shkollor	 në	 vijim,	
pamundësia për tu kthyer në shtetin 
e	origjinës	për	arsye	që	nuk	kanë	të	
bëjnë	me	vullnetin	 tuaj,	 jeni	prind	 i	
një	fëmiu	belg	;

•	 Arsyet	 mjekësore	 të	 konfirmuara	
përmes	çertifikatës	mjekësore.

Asistenti juaj social mund të ju informojë 
më	shumë	lidhur	me	këtë	çështje.

Shqyrtimi i ankesës
Këshilli kontestues për të huajt
Ankesa në rast të refuzimit të statusit 
të refugjatit dhe refuzimit të statusit 
të mbrojtjes subsidiare (procedura e 
zakonshme)
Gjatë kohëzgjatjes së ankesës suaj nuk 
mund të iu kthejnë ose të iu largojnë 
me	 forcë	 nga	 territori.	 Gjithashtu	 e	
gëzoni	të	drejtën	e	ndihmës	materiale.
Për të parashtruar ankesë në CCE duhet 
të parashtroni një kërkesë në të cilën i 
shpjegoni arsyet pse nuk jeni i pajtimit 
me	vendimin	e	CGRA-së.	Kërkesa	duhet	
ti plotësojë disa kushte formale dhe të 

përmbajtjes.	Ajo	duhet	të	redaktohet	në	
mënyrë	korrekte.	Këshilloheni	të	kërkoni	
ndihmën	e	një	avokati.

Mëpastaj	 jeni	 të	 ftuar	 bashkë	 me	
avokatin	 tuaj	për	një	 seancë	në	CCE.	
Avokati juaj ose ju vetë duhet të jeni 
i	 pranishëm.	 Gjatë	 intervistës	 avokati	
juaj ose ju vetë mund ti komentoni me 
gojë	argumentet	tuaja.
•	 Gjykatësi	 mund	 ta	 ‘konfirmojë’	
vendimin	 e	 kontestuar.	 Kjo	
nënkupton se gjykatësi vlerëson se 
CGRA	ka	marrë	vendim	të	drejtë.

•	 Ai	mund	 ta	 ‘ndryshojë’	 vendimin	 e	
CGrA-së :
>	Nëse	statusi	i	refugjatit	dhe	statusi	
i	 mbrojtjes	 subsidiare	 u	 janë	
refuzuar	nga	CGRA,	CCE	mund	t’iu	
njoh	njërin	nga	këto	dy	statuse.

>	Nëse	 statusi	 i	 mbrojtjes	
subsidiare	 u	 është	 njohur	 mund	
të parashtroni ankesë pranë CCE 
ngase	dëshironi	të	fitoni	statusin	e	
refugjatit.	CCE	mund	të	ndryshojë	
vendimin e CGrA-së dhe të iu 
njoh	 statusin	 e	 refugjatit,	 të	 iu	
konfirmoj	 statusin	 e	 mbrojtejs	
subsidiare	ose	të	ju	refuzojë	të	dy	
statuset.

•	 Nëse	 CCE	 vlerëson	 se	 nuk	 mund	
të	 konfirmojë	 apo	 të	 ndryshojë	
vendimin e CGrA-së ngase 
shqyrtimi	nuk	është	bërë	në	mënyrë	
të thelluar ose ngase kanë ndodhur 
gabime	 substanciale	 ai	 e	 ‘anulon’	
vendimin.	 CCE	 e	 dërgon	 dosjen	
në	CGRA	për	një	 shqyrtim	dhe	një	
vendim	të	ri.
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Nëse	 keni	 marrë	 një	 vendim	 negativ	
nga	 CCE-ja,	 ju	 duhet	 të	 largoheni	
nga	 qendra	 juaj	 e	 strehimit	 (ose	
vendbanimi).	

Përndryshe,	nëse	dëshironi	të	përfitoni	
nga asistenca për t'u kthyer në vendin 
tuaj	të	origjinës,	Fedasil	do	të	ju	ofrojë	
një	vend,	me	qëllim	 të	kthimit,	në	një	
qendër	 strehimi	 të	 Fedasil-it.	 Ju	 nuk	
jeni	 të	 obliguar	 që	 të	 shkoni	 aty,	 por	
nuk	 mund	 të	 qëndroni	 në	 qendrën	
apo	 vendbanimin	 tuaj	 aktual.	 Kur	 të	
pranoni	vendimin	negativ	nga	CCE-ja,	
kjo	 qendër	 e	 Fedasil-it	 është	 i	 vetmi	
vend	ku	mund	të	strehoheni.

Në	këtë	qendër,	një	këshilltar	i	Fedasil-
it	do	të	ju	prezantojë	punën	e	qendrës	
dhe mundësitë e kthimit në vendin 
tuaj	të	origjinës.	Ai	do	të	ju	prezantojë	
përparësitë e kthimit vullnetar në 
vendin	 tuaj.	Ju	 jeni	ai/ajo	që	vendosë	
për	t’u	kthyer	në	vendin	tuaj.	Asistenti	
social	 nuk	 kërkon	 nga	 ju	 që	 të	
ktheheni,	por	ai	do	të	 ju	shpjegojë	se	
kthimi vullnetar është një zgjidhje më 
e mirë se kthimi me forcë (i organizuar 
nga	 OE-ja),	 ose	 të	 zgjedhurit	 për	
të jetuar në mënyrë të paligjshme 
në	 Belgjikë.	 Qëndrimi	 juaj	 në	 këtë	
qendër	 të	 Fedasil-it	 zakonisht	 zgjat	
nga	3	deri	në	4	javë	(deri	në	momentin	
kur duhet të largoheni nga territori 
belg)	 dhe	 ju	 nuk	 mund	 të	 dëboheni	
gjatë	kësaj	periudhe.	Në	këtë	qendër	
ndodhet	edhe	një	përfaqësues	i	OE-së	
përgjegjës	për	verifikimin	e	zbatimit	të	
urdhërit	për	largim	nga	territori.

Nëse	 vendosni	 të	 ktheheni	 në	 vendin	
tuaj,	 ju	 mund	 të	 merrni	 një	 ndihmë	
(shih	etapën	12	'Kthimi').
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Procedura e veçantë në rast të vendimit për të refuzuar marrjen në shqyrtim 
të kërkesës së shumëfishtë për azil 

Nëse	kërkoni	azil	në	Belgjikë,	të	paktën	për	herë	të	dytë,	CGRA	mund	të	vendosë	
që	të	mos	e	marrë	në	konsideratë	kërkesën	tuaj	të	shumëfishtë.	Arsyet	për	të	cilat	
kërkesa	juaj	nuk	është	marrë	në	konsideratë		shpjegohen	në	vendim.

Ju keni 15 ditë kalendarike në dispozicion për të parashtruar ankesë në CCE 
kundër	vendimit	për	të	mos		marrë	në	konsideratë	kërkesën	tuaj	për	azil.	Nëse	
ndodheni	në	një	qendër	të	mbyllur	ose	në	burg,	ky	afat	është	10	ditë	kalendarike.	
Afati në fjalë është zvogëluar në 5 ditë duke filluar nga vendimi i dytë i refuzimit 
të	marrjes	në	konsideratë.	Ju	rekomandohet	që	të	kërkoni	ndihmën	e	një	avokati	
nëse	dëshironi	të	parashtroni	ankesë.

Procedura	e	ankesës	para	CCE-së,	përshkruar	më	sipër,	vlen	edhe	në	qoftë	se	
ju keni parashtruar një kërkesë të shumëfishtë dhe CGrA ka marrë  vendim për 
të	refuzuar	marrjen	në	konsideratë	të	rastit	tuaj.	Megjithatë,	afate	kohore	më	të	
shkurtëra	aplikohen	në	 lidhje	me	shqyrtimin	e	kërkesës	suaj	nga	CCE-ja.	Gjatë	
afatit	të	ankimit	tuaj,	në	parim,	ju	nuk	mund	të	largoheni	ose	të	dëboheni	me	forcë	
nga	territori.

Në	disa	raste	të	veçanta,	masa	e	largimit	mund	të	ekzekutohet	edhe	kur	bëhet	
parashtrimi	i	ankesës.	Për	më	shumë	informacione	lidhur	me	këto	raste	të	veçanta,	
mund	të	konsultoni	faqen	e	Internetit	të	CGRA	(www.cgra.be).	

Ju	jeni	të	ftuar	(me	avokatin	tuaj)	në	një	audiencë	para	CCE-së.	Avokati	juaj	ose	
ju	vetë	duhet	të	jeni	të	pranishëm.	Gjatë	audiencës,	avokati	juaj	ose	ju	vetë	mund	
të	komentoni	me	gojë	argumentet	tuaja.	CCE-ja	pastaj	do	të	marrë	një	vendim.

•		CCE-ja	mund	të	‘konfirmojë’	vendimin	e	kontestuar.	Kjo	do	të	thotë	se	gjyqtari	
vlerëson	se	CGRA	ka	marrë	vendim	të	drejtë.	

•			CCE-ja	mund	të	«anulojë»	vendimin	e	CGRA-së	sepse	shqyrtimi	nuk	është	kryer	
në	mënyrë	të	themeltë	ose	për	shkak	të	gabimeve	substanciale.	CCE-ja	e	kthen	
dosjen	në	CGRA	në	mënyrë	që	ky	i	fundit	të	vazhdojë	shqyrtimin	dhe	të	marrë	
një	vendim	të	ri.	

•		CCE-ja	gjithashtu	mund	të	anulojë	vendimin	e	CGRA-së	sepse	ka	tregues	serioz	
se	ju	mund	të	njiheni	si	refugjat	ose	të	ju	njihet	statusi	i	mbrojtjes	subsidiare.	

•		CCE-ja	mund	të	vendosë	të	ju	njoh	statusin	e	refugjatit	ose	statusin	e	mbrojtjes	
subsidiare.
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Procedura e veçantë në rast të vendimit i cili refuzon marrjen në konsideratë 
të kërkesës për azil të një shtetasi nga një vend i sigurt i origjinës

Nëse	jeni	shtetas	i	njërit	prej	vendeve	i	cili	figuron	në	listën	e	vendeve	të	sigurta	
të	origjinës	(shih	etapa	1	-	Kërkesa	për	azil),	CGRA	mund	të	vendosë	që	mos	
t’a	 marrë	 në	 konsideratë	 kërkesën	 tuaj.	 Arsyet	 pse	 kërkesa	 juaj	 nuk	 është	
marrë	në	konsideratë	shpjegohen	në	vendim.	Vendimi	i	cili	refuzon	marrjen	në	
konsideratë	të	kërkesës	suaj	për	azil	duhet	të	mirret	brenda	15	ditë	pune	nga	
data	e	përcjelljes	së	kërkesës	për	azil	nga	OE-ja	në	CGRA.	

Ju keni në dispozicion 15 ditë kalendarike për të parashtraur ankesë në CCE 
kundër	vendimit	për	mos	marrje	në	konsideratë	të	kërkesës	suaj	për	azil.	Është	
e	rekomanduar	që	të	kontaktoni	një	avokat	nëse	doni	të	parashtroni	ankesë.	

Nëse	 jeni	shtetas(e)	 	 i(e)	një	vendi	 të	sigurt	 të	origjinës	dhe	nëse	CGRA-ja	ka	
marrë	vendim	për	të	mos	marrë	në	konsideratë	kërkesën	tuaj,	aplikohet	e	njëjta	
procedurë	 e	 ankesës	 para	 CCE-së,	 përshkruar	 më	 sipër.	 Megjithatë,	 afatet	
kohore	janë	më	të	shkurta	në	lidhje	me	shqyrtimin	e	kërkesës	suaj	nga	CCE-ja.
strehimi	është	i	garantuar	gjatë	kësaj	faze	të	procedurës.	

•		CCE-ja	mund	të	‘konfirmojë’	vendimin	e	kontestuar.	Kjo	do	të	thotë	se	CCE-ja	
vlerëson	se	CGRA		ka	marrë	vendim	të	drejtë.	

•		CCE-ja	mund	 të	 «anulojë»	 vendimin	e	CGRA-së	 sepse	 shqyrtimi	nuk	është	
kryer	në	mënyrë	të	themeltë	ose	për	shkak	të	gabimeve	substanciale.	CCE-ja	
e	kthen	dosjen	në	CGRA	në	mënyrë	që	ky	i	fundit	të	vazhdojë	shqyrtimin	dhe	
të	marrë	një	vendim	të	ri.	

•		CCE-ja	 gjithashtu	mund	 të	 anulojë	 vendimin	 e	 CGRA-së	 sepse	 ka	 tregues	
serioz	 se	 ju	 mund	 të	 njiheni	 si	 refugjat	 ose	 të	 ju	 njihet	 statusi	 i	 mbrojtjes	
subsidiare.	

•		CCE-ja	mund	të	vendosë	të	ju	njoh	statusin	e	refugjatit	ose	statusin	e	mbrojtjes	
subsidiare.
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Procedura e veçantë në rast të vendimit i cili refuzon marrjen në 
konsideratë të kërkesës për azil të një shtetasi të BE-së

Nëse	jeni	shtetas	i	njërit	nga	shtetet	anëtare	të	Bashkimit	Evropian	ose	të	
një	shteti	kandidat,	CGRA	mund	të	vendos	të	mos	e	marr	në	konsiderim	
kërkesën	tuaj.	CGRA	do	të	veprojë	në	këtë	mënyrë	kur	sipas	deklaratave	
tuaja	nuk	konstatonnn	në	mënyrë	të	kjartë	se	egziston	një	frikë	e	bazuar	
e	persekutimit	ose	një	rrezik	i	vërtetë	për	të	pësuar	cenime.	Arsyet	për	të	
cilat	kërkesa	juaj	nuk	është	marrë	në	konsideratë	u	shpjegohen	në	vendim.

Keni	një	afat	prej	30	ditëve	kalendarike	për	të	parashtruar	ankesë	në	CCE	
kundër	këtij	vendimi.	Nëse	ndodheni	në	qendër	të	mbyllur	ose	në	burg	
i	keni	në	dispozicion	15	ditë	për	të	parashtruar	ankesën.	Këshilloheni	të	
kërkoni	ndihmën	e	një	avokati	(shiqo	etapën	4	–	ndihma).

Keni	të	drejtë	të	parashtroni	vetëm	një	ankesë	për	anulim.	CCE	e	kontrollon	
vetëm	 ligjshmërinë.	CCE	 shqyrton	nëse	CGRA	e	 ka	 aplikuar	në	mënyrë	
korrekte	procedurën	dhe	nëse	vendimi	është	në	pajtim	me	ligjin.	Në	këtë	
procedurë	CCE	nuk	deklarohet	për	përmbajtjen	e	dosjes	respektivisht	të	
kërkesës	suaj	për	azil.	

Gjatë kohëzgjatjes së ankesës për anulim mund të u largojnë ose kthejnë 
me	 forcë	përveq	në	 rast	 se	kur	keni	parashtruar	ankesën	keni	paraqitur	
një	kërkesë	për	suspendim.	Në	këtë	rast	mund	të	qëndroni	në	qendrën	e	
strehimit.

Mëpastaj	 jeni	 të	 ftuar	 (bashkë	me	avokatin	 tuaj)	për	një	seancë	në	CCE.	
Avokati	juaj	ose	ju	vetë	duhet	të	jeni	i	pranishëm.	Gjatë	intervistës	avokati	
juaj	ose	ju	vetë	mund	ti	komentoni	me	gojë	argumentet	tuaja.CCE	pastaj	
merr	një	vendim.

CCE	mund	 të	 konfirmojë	 ose	 të	 anulojë	 vendimin	 e	 CGRA.	 Nëse	 CCE	
anulon vendimin e CGrA-së kjo nënkupton se dosja e azilit kthehet në 
CGRA	dhe	ky	i	fundit	duhet	të	marrë	një	vendim	të	ri.	Nëse	CCE	e	konfirmon	
vendimin	e	CGRA-së	do	të	thotë	se	vendimi	i	CGRA-së	mbetet	në	fuqi.
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Procedura e azilit përfundon në mënyrë 
definitive	 pas	 vendimit	 të	 CCE-së.	
Kjo do të thotë se në rast të vendimit 
pozitiv	 iu	 ipet	 e	 drejta	 e	 qëndrimit.	
Në	 rast	 të	 vendimit	 negativ	 duhet	 të	
largoheni	nga	shteti	(shiqo	më	lartë).

Këshilli i shtetit
sikur në rastin e çdo akti administrativ 
egziston gjithmonë mundësia për të 
parashtruar ankesë në kasacion pranë 
Këshillit	 të	 shtetit	 (CE).	 CE	 nuk	 është	
instancë	 e	 azilit.	 Ankesa	 në	 kasacion	
nuk është suspenduese dhe duhet të 
bëhet	brenda	30	ditëve	pas	marrjes	së	
vendimit	të	CCE.	Gjatë	kohëzgjatjes	së	
ankesës në kasacion mund t’iu largojnë 
ose	t’iu	kthejnë	me	forcë.

Një	procedurë	filtruese	është	paraparë.	
CE	 shqyrton	 shumë	 shpejt	 nëse	 keni	
vërtet	arsye	për	të	parashtruar	ankesë.	
Nëse	po,	atëherë	ankesa	juaj	pranohet	
dhe ju mund të gëzoni përsëri të 
drejtën	e	strehimit.

Gjatë procedurës në kasacion CE 
shqyrton	 vetëm	 nëse	 vendimi	 i	 CCE-
së	 është	 në	 pajtim	 me	 ligjin.	 CE	 nuk	
deklarohet	 lidhur	 me	 përmbajtjen	 e	
dosjes suaj dhe nuk mund të iu njoh 
statusin	 e	 refugjatit	 apo	 të	 mbrojtjes	
subsidiare.

Nëse	 CE	 vlerëson	 se	 vendimi	 është	
i jashtëligjshëm ai e anulon atë dhe 
e dërgon rastin në CCE i cili duhet të 
marrë	një	vendim	të	ri.

Nëse	 CE	 e	 refuzon	 ankesën,	 vendimi	
negativ	konfirmohet.	Nuk	keni	të	drejtë	
në ankesë tjetër dhe kërkesa juaj për 
azil	refuzohet	përfundimisht.
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Nëse merrni përgjigje negative nga 
CGRA dhe nuk parashtroni ankesë 
kundër këtij vendimi (ose nëse i keni 
shfrytëzuar të gjitha mundësitë e an-
kesës) duhet të largoheni nga Belg-
jika dhe të ktheheni në vendin tuaj të 
origjinës.

Kthimi vullnetar
Ju mund të vendosni në çdo kohë për 
t’u	kthyer	për	të	jetuar	në	vendin	tuaj,	
qoftë	gjatë	procedurës	së	azilit,	ose	më	
pas,	kur	keni	marrë	një	vendim	negativ.	
Në	qoftë	se	 ju	zgjidhni	për	 t’u	kthyer	
vullnetarisht,	 ju	mund	 të	përfitoni	një	
ndihmë.	 Personat	 pa	 dokumente	 në	
Belgjikë,	 edhe	 në	 qoftë	 se	 ata	 kurrë	
nuk	kanë	kërkuar	azil,	gjithashtu	mund	
të	kthehen	në	mënyrë	vullnetare.
Nëse	dëshironi	të	ktheheni	në	vendin	
tuaj,	ju	mund	të	bisedoni	me	asistentin	
tuaj	social.

Nëse	 nuk	 ndodheni	 në	 qendër	
strehimi,	mund	 të	 kontaktoni	 Fedasil-
in.	Për	informacione	ose	për	të	caktuar	
një	 takim,	 telefononi	 falas	 në	 numrin	

0800	 32	 745.	 Ju	 gjithashtu	 mund	 të	
paraqiteni	 në	 Zyren	 për	 kthim	 gjatë	
ditëve	të	punës	nga	09:30h	në	16:00h,	

_ Etapa 12: Kthimi
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në	57	chaussée	d’Anvers,	1000	Bruksel	
(afër	 Gare	 du	 Nord).	 Një	 këshilltar	 i	
Fedasil-it	 u	 përgjigjet	 pyetjeve	 tuaja	
dhe	 ju	 ndihmon	 që	 të	 organizoni	
kthimin	tuaj.	Kujdes:	merrni	me	vete	të	
gjitha	dokumentet	e	nevojshme.

Udhëtimi
Varësisht	nga	vendi	i	destinacionit	tuaj,	
udhëtimi	organizohet	me	autobus	ose	
me	 aeroplan.	 Ju	 do	 të	 udhëtoni	 me	
pasagjerë	të	zakonshëm.	

Në	momentin	e	 largimit,	një	person	 i	
IOM-së	 (Organizata	 Ndërkombëtare	
për	 Migracionin)	 ju	 pranon,	 ju	 jep	
biletën	 tuaj	 të	 aeroplanit	 (ose	 të	
autobusit)	 dhe	 ju	 shoqëron	 deri	 në	
kontrollin	 kufitar.	 Një	 person	 tjetër	
do	 të	 ju	presë	në	mbërritje.	Do	 të	 ju	
kërkohet	që	të	mbani	një	qese	plastike	
të	IOM-it	me	qëllim	të	njohjes.
Ju nuk duhet të paguani shpenzimet e 
udhëtimit.	Ju	ipet	një	biletë	aeroplani	
ose	autobusi.	Personat	të	cilët	kthehen	
në disa vende të caktuara mund të 
përfitojnë	gjithashtu	një	bonus	kthimi.	

Ndihma në vendin e destinacionit 
Ju mund të merrni ndihmë për 
integrimin tuaj në vendin tuaj të 
origjinës Kjo ndihmë varet nga vendi 
i destinacionit dhe nga gjendja juaj 
në	 Belgjikë	 (para	 nisjes)		.	 Këshilltari	 i	
Fedasil-it	 do	 të	 shqyrtojë	 bashkë	me	
ju	se	cilat	ndihma	janë	në	dispozicion.	
Nëse	ju	merrni	ndihmë,	ajo	nuk	është	
asnjëherë në formën e parave (të 

gatshme).	Kjo	ka	të	bëjë	më	tepër	me	
atë	që	të	ju	ndihmojë	për	të	gjetur	një	
punë	 apo	 një	 trajnim,	 për	 të	 paguar	
shpenzimet	 mjekësore,	 për	 të	 filluar	
një	biznes,	etj.

Kthimi me forcë
Nëse	 nuk	 ktheheni	 në	 vendin	 tuaj	 të	
origjinës	 autoritetet	 (OE)	 mund	 të	
aplikojnë	kthimin	me	forcë.





Shënime



 

  

    
         
            

           

  

           
    

Kontaktet

Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS)

Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (CGRA)

Komisariati i përgjithshëm 

për refugjatë dhe apatridë (CGRA) 

Rue Ernest Blerot, 39

1070 BRUSSELS

T +32 2 205 51 11

F +32 2 205 50 01

cgra.info@ibz.fgov.be

www.cgra.be  

 

Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers (Fedasil)

Agence fédérale pour l’accueil des 

demandeurs d’asile (Fedasil)

Agjencioni federal për strehimin e 

azilkërkuesve 

(Fedasil)

Rue des Chartreux, 21

1000 BRUSSELS

T +32 2 213 44 11

F +32 2 213 44 22

info@fedasil.be 

www.fedasil.be

Dispatching Fedasil 

Rue de Passchendaele 2

1000 BRUSSELS 

T +32 2 793 82 40

F +32 2 203 60 04

Hapur nga e hëna deri të premten

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

office des Étrangers (oE)

Zyra për të huajt (oE)

Boulevard Pacheco, 44

1000 BRUSSELS

T +32 2 793 95 00

Infodesk

T +32 2 793 80 00 

F +32 2 274 66 91

infodesk@ibz.fgov.be

helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be 

www.dofi.fgov.be, www.ibz.fgov.be

Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (RvV)

Conseil du Contentieux 

des Étrangers (CCE)

Këshilli kontestues për 

të huajt (CCE)

Laurentide

Rue Gaucheret, 92-94 

1030 BRUXELLES

T +32 2 791 60 00

F +32 2 791 62 26

info.rvv-cce@ibz.fgov.be 

www.rvv-cce.be 

Raad van State (RvS)

Conseil d’ État (CE)

Këshilli i Shtetit (CE)

Rue de la Science, 33 

1040 BRUXELLES

T +32 2 234 96 11

info@raadvst-consetat.be 

www.raadvst-consetat.be 

IoM (Internationale organisatie 

voor migratie)

oIM (organisation Internationale 

pour les Migrations)

IoM (organizata ndërkombëtare 

e Migrimeve)

Rue Montoyer 40 

1000 BRUXELLES

T +32 2 287 70 00 

F +32 2 287 70 06 

mrfbrussels@iom.int  

www.belgium.iom.int

Rode Kruis Vlaanderen

Kryqi i Kuq i Flandrisë

Kryqi i Kuq i Flandrisë

Motstraat 40

2800 MECHELEN

T +32 15 44 35 40

F +32 15 44 33 06

opvangasielzoekers@rodekruis.be 

www.rodekruis.be 

Croix-Rouge francophone

Département Accueil des 

demandeurs d’asile (ADA)

Kryqi i Kuq frankofon

Departamenti i Strehimit 

të azilkërkuesve (ADA)

Rue de Durbuy 140

6990 MELREUX

T +32 84 36 00 82

F +32 84 36 00 88

info-ada@redcross-fr.be 

www.croix-rouge.be 

Caritas 

Rue de la Charité 43 

1210 BRUXELLES

T 02 229 36 11

F 02 229 36 25

info@caritas-int.be

www.caritas-int.be 
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