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Shërbimi i Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare  Shkurt 2021 

I dashur banor, 
Mirësevini në edicionin e shkurtit të Buletinit të IPAS-it. 

 
Siç do të jeni pa dyshim të vetëdijshëm, Qeveria ka zgjatur kufizimet e nivelit 5 COVID-19 deri më 5 Mars 2021. Për informacione të mëtejshme se si kjo ndikon te ju, 
ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Qendrave të Akomodimit dhe shikoni 'IPAS Plani i Jetesës me COVID-19’ https://www.accommodationcentres.ie/covid-19/ 

 
Është thelbësore që të gjithë të vazhdojmë të kujdesemi jo vetëm për mirëqenien tonë fizike, por edhe për shëndetin tonë mendor. Buletini i këtij muaji përmban 
disa këshilla të dobishme se si të kujdesemi për shëndetin tonë mendor ndërsa jetojmë me kufizimet e COVID-19. 

 
Ky edicion gjithashtu përmban informacion të dobishëm për zgjatjen e mëtejshme të lejeve të përkohshme të imigracionit dhe mbrojtjes ndërkombëtare, si dhe 
mënyrën e rinovimit të Kartës tuaj të Qëndrimit të Përkohshme (TRC). 

 
Përkthimet e këtij buletini në Shqip, Arabisht, Frëngjisht, Gjeorgjisht, Somalisht dhe Urdu gjenden më poshtë. 

Përshëndetje të përzemërta, 

Ekipi IPAS  
 
 
 

Like (0) 
 

COVID-19 - Kufizimet e Nivelit 5 të Zgjatura 
Jeni të vetëdijshëm se të Martën 26 Janar Qeveria njoftoi se kufizimet e COVID-19 do të qëndrojnë në fuqi deri më 5 Mars 
2021. 

Ekipi IPAS dëshiron të sigurojë të gjithë banorët se shëndeti dhe mirëqenia juaj është shqetësimi ynë kryesor dhe ne do të 
vazhdojmë të punojmë shumë ngushtë me zyrtarë të shëndetit publik për të vazhduar të ruajmë mirëqenien e të gjithë banorëve. 

 

Jeni të vetëdijshëm se të Martën 26 Janar Qeveria njoftoi se kufizimet e COVID-19 do të qëndrojnë në fuqi deri më 5 Mars 2021. 
 

Ekipi IPAS dëshiron të sigurojë të gjithë banorët se shëndeti dhe mirëqenia juaj është shqetësimi ynë kryesor dhe ne do të 
vazhdojmë të punojmë shumë ngushtë me zyrtarë të shëndetit publik për të vazhduar të ruajmë mirëqenien e të gjithë banorëve. 

 
 

Për udhëzime të plota se si Niveli 5 i kufizimeve të Qeverisë mund të ndikojë tek ju, ju lutemi shikoni 'Planin IPAS për të Jetuar me COVID-19' të disponueshëm në 
faqen e internetit të Qendrave të Akomodimit të IPAS-it. 

 
Për lehtësi referimi, ju lutem shikoni më poshtë pjesët përkatëse të Planit IPAS, të përshtatshme për kufizimet e Nivelit 5, të cilat mund të kenë ndikimin më të 

madh tek banorët. 

Masat e mëposhtme zbatohen në të gjitha qendrat e IPAS-it dhe akomodimet emergjente: 

 
V izitat (Niveli 5)  

Miqtë dhe Familja 

Asnjë vizitor nuk lejohet për kohëzgjatjen e kufizimeve të Nivelit 5. 
 

Vizitorë të tjerë 
 

Vetëm punëtorët thelbësorë, përfshirë stafin e IPAS-it. 
 

Ov Mungesat brenda natës (Niveli 5) 

Mungesat e përgjithshme brenda natës 

Mungesat brenda natës lejohen vetëm në situata emergjente (p.sh. urgjencë familjare) dhe me kërkesë të IPAS, drejtpërdrejt ose përmes menaxhimit të qendrës. 
Nuk kërkohet karantinë në kthim. 

http://www.accommodationcentres.ie/covid-19/


Mungesë brenda natës për arsye mjekësore 
 

Mungesat brenda natës për kujdesin mjekësor në një institucion të njohur mjekësor lejohen pa asnjë kufizim në numrin e netëve. Nuk kërkohet karantinë në kthim. 
 
 

Ju lutemi vini re se kushdo që mungon nga qendra e tyre brenda natës pa miratim paraprak, do të kërkohet të karantinohet për 14 ditë në një objekt karantine 
IPAS jashtë vendit para se të kthehet në akomodimin e IPAS-it. 

 
 

Transferet (Niveli 5) 
 

Transferet pezullohen me përjashtim të rrethanave të mëposhtme: 
• ku është çertifikuar si thelbësore nga një mjek i kualifikuar mjekësor; 
• kur kërkohet nga Gardaí për arsye të sigurisë dhe sigurisë së një ose më shumë banorëve; ose 
• aty ku gjykohet e nevojshme nga IPAS për arsye urgjente operacionale përfshirë qëllimet e ribashkimit të familjes. 

 
Rastet e transferuara mund t'i nënshtrohen karantinës 14 ditore. 

 
 

Shkollat (Niveli 5) 
 

Shkollat janë aktualisht të mbyllura për të gjithë studentët, me mësim në distancë. 
 

Puna (Niveli 5) 
 

Banorëve u kërkohet të kontrollojnë udhëzimet më të fundit të Qeverisë për qeverinë për të parë se si ndikojnë kufizimet e Nivelit 5 tek ju dhe vendin tuaj të punës. 
 

COVID-19 - Laj dhe Shko 
Është thelbësore që të gjithë të vazhdojmë të ndjekim udhëzimet për larjen e duarve për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Është thelbësore që të gjithë të vazhdojmë të ndjekim udhëzimet për larjen e duarve për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së COVID-19. 



 
 

COVID-19 - Këshilla për të zvogëluar përhapjen e virusit 
Ka shumë mënyra për të zvogëluar përhapjen e COVID-19. Është e rëndësishme që të gjithë të jenë të njohur me të gjitha këto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka shumë mënyra për të zvogëluar përhapjen e COVID-19. Është e rëndësishme që të gjithë të jenë të njohur me të gjitha këto. 



 
 

Ndihmoni në parandalimin e koronavirusit 
 
Lani duart      Mbuloni gojën nëse         Shmangni prekjen  

Kolliteni ose teshtini        e fytyrës  
 
 
 
Mbani  Ndalni shtrëngimin          Mbani distancë  
sipërfaqet  e duarve dhe         të sigurt 
të pastra         përqafimin    
 
 
Virusi përhapet me pikëzat e teshtitjes dhe kollës, kështu 
që respektimi i vazhdueshmëm i masave të mësipërme 
ndihmon në uljen e mundësisë së përhapjes së tij.     
 
Vizitoni HSE.ie 
Për informacione dhe këshilla faktuale të azhuruara 
Ose telefononi 1850 24 1850 
 
Mbrojtja nga koronavirusi. 
Është në duart tona.                 

 
 

COVID-19 - Personat e rrezikuar 
Njerëzit mbi 60 vjeç dhe ata me sëmundje ekzistuese janë veçanërisht të prekshëm nga efektet e COVID-19.  

 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Njerëzit mbi 60 vjeç dhe ata me sëmundje ekzistuese janë veçanërisht të prekshëm nga efektet e COVID-19.  



 
 
 
 
Kush është më i rrezikuar? 
 
Njerëzit mbi moshën 60 vjeçare 
 
Njerëzit me sëmundje afatgjate 
siç janë sëmundje të zemrës,  
sëmundje të mushkërive, diabet dhe kancer 
 
 
Ju lutemi bëni kujdes shtesë nëse kjo ndikon 
tek ju ose dikush që njihni. 
 
Nëse keni simptoma, izolohuni për të mbrojtur 
të tjerët dhe telefononi mjekun tuaj. 
 
Vizitoni HSE.ie për informacione dhe këshilla faktuale të 
azhuruara ose telefononi 1850 24 1850. 
 
Mbrojtja nga koronavirusi. 
Është në duart tona. 

 
 

Si të kujdeseni për maskat tuaja të fytyrës 
Të gjithë banorët tani do të kenë marrë tre maska të ripërdorshme të fytyrës, të cilat mund t'i lani dhe t'i vendosni në mënyrë të 
përsëritur. Ju lutemi klikoni në 'lexo më shumë' për të gjetur informacion se si të kujdeseni për maskën tuaj të fytyrës. Ky 
informacion është gjithashtu në pjesën e pasme të paketave individuale në të cilat gjenden maskat. 

 
 
 
 
 

Meqenëse të gjithë banorët tani kanë marrë tri maska të ripërdorshme të fytyrës, më poshtë do të gjeni informacione për kujdesin e maskës suaj të fytyrës, e 
cila është gjithashtu në pjesën e pasme të paketave individuale të maskave.   

 
1. Hapni paketën, hiqni maskën, drejtoni urën e hundës, vendosni maskën dhe rregulloni urën e hundës me majat e dy gishtave nga mesi tek anët.  
2. Shtypni ngadalë anët e urës përbrenda derisa të përshtatet ngushtë me hundën dhe fytyrën tuaj. 
3. Rregulloni kopsat e veshit për ta bërë maskën të përshtatet më rehat.  
4. Pasi të keni veshur maskën, lajeni me ujë të ngrohtë dhe me sapun dhe të lejeni të thahet në ajër. 
5. Mos e lani atë në lavatriçe. Mos e lani me zbardhës. 

 
Zgjatje e përkohshme e lejeve 
Më 22 Dhjetor 2020, Ministria e Drejtësisë njoftoi se do të kishte një zgjatje të mëtejshme të përkohshme të lejeve të 
imigracionit dhe mbrojtjes ndërkombëtare.  



 
 

Më 22 Dhjetor 2020, Ministrja e Drejtësisë, Helen McEntee, T.D, njoftoi për një zgjatje të përkohshme të mëtejshme të lejeve të imigracionit dhe 
mbrojtjes ndërkombëtare.  

 
Zgjatja do të thotë që çdo leje që rinovohet nga njoftimet e mëparshme të zgjatjes dhe ka një datë të re skadence midis 21 janarit 2021 dhe 20 prillit 2021, rinovohet 
automatikisht deri më 20 prill 2021.  

 
Kjo është zgjatja e gjashtë, dhe pritet të jetë e fundit, e lejeve të realizuara që nga fillimi i pandemisë Covid-19.  

Të gjitha rinovimet në zonën e Dublinit tani janë duke u përpunuar vetëm online dhe aplikimet për rinovim do të vazhdojnë të pranohen.  

Për shkak të kufizimeve Covid-19, Zyra e Regjistrimit në Burgh Quay është e mbyllur deri në një njoftim tjetër. Klientët me takime për regjistrimet për herë të 
parë po kontaktohen drejtpërdrejt nga Shërbimi i Imigracionit dhe ata do të caktohen me përparësi për takime pasi Zyra e Regjistrimit të rihapet në mënyrë të 
sigurt. 

 
Regjistrimet jashtë zonës së Dublinit përpunohen nga Byroja Kombëtare e Emigracionit të Garda-s përmes rrjetit të Stacionit të Garda-s. Informacioni mbi 
detajet e kontaktit për të gjitha zyrat e regjistrimit jashtë Dublinit është në dispozicion në faqen e internetit të Policisë G arda website. 

 

Si të rinovoni Kartën e Qëndrimit të Përkohshëm  
Rinovimet e Kartës së Qëndrimit të Përkohshëm (TRC) tani duhet të rinovohen në internet që do të thotë se aplikuesit nuk kanë 
më nevojë të udhëtojnë në Zyrën Ndërkombëtare të Mbrojtjes (IPO) në Dublin për të rinovuar TRC-në e tyre.   

 
Rinovimet e Kartës së Qëndrimit të Përkohshëm (TRC) tani duhet të rinovohen në internet, që do të thotë se aplikuesit nuk kanë më nevojë të udhëtojnë në 
Zyrën Ndërkombëtare të Mbrojtjes (IPO) në Dublin për të rinovuar TRC-në e tyre.   

 
Për të rinovuar një TRC, aplikuesit duhet të:  

1. Plotësojne formularin online me detajet themelore duke përfshirë numrin e ID-së së personit, emrin, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike, si 
dhe çdo ndryshim të adresës  

2. Dërgojne formularin me email në t rcrenewals@ipo.gov.ie 

 
IPO do të përpunojë formularin dhe një TRC i ri do t'u dërgohet njerëzve që kanë të drejtë ta marrin. TRC-të dërgohen në qendrat e akomodimit të IPAS-it 
çdo të Premte me postë të regjistruar të gjurmuar.  

 

Lexoni historinë e Sophie 
Sophie është një ish-banore e St. Patricks Center në Co. Monaghan dhe ndan përvojën e saj të procesit të Mbrojtjes 
Ndërkombëtare. "Ne me të vërtetë shijojmë çdo ditë të jetës sonë të re dhe u jemi jashtëzakonisht mirënjohës njerëzve të 
mrekullueshëm që e bënë këtë të ndodhë." - Sophie 

 
 
 
 
 
 

Sophie është një ish-banore e St. Patricks Center në Co. Monaghan dhe ndan përvojën e saj me procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare.  
 

Unë quhem Sophie. Kam jetuar në Irlandë me burrin tim George dhe dy fëmijët tanë që nga 21 Marsi 2019. Ne jemi nga Xhorxhia. Na u desh të lëmë vendin tonë 
dhe të kërkojmë mbrojtje ndërkombëtare në Irlandë.  

 
Që kur arritëm këtu, jeta jonë ndryshoi në mënyrë dramatike në një mënyrë pozitive. Ne kemi arritur të marrim një vendim pozitiv nga IPO në një periudhë shumë 
të shkurtër kohore 10 muaj dhe jemi të bindur që secili person i përfshirë në këtë proces luajti rolin e tij pozitiv në arritjen e kësaj. Ne jetuam në qendrën e akomodimit 
të St. Patrick, Drumgoask, Co. Monaghan për 19 muaj dhe gjatë asaj periudhe, administrata dhe i gjithë stafi në këtë qendër bënë çmos për ta bërë familjen tonë 
të ndihej rehat.  

 
Ata treguan mbështetjen e tyre të vërtetë, udhëzuan dhe ndihmuan familjen tonë në çdo mënyrë që të mundnin. Ata na treguan mikpritje, kujdes, respekt dhe 
mirësjellje të madhe, që është qëndrimi i tyre i përbashkët ndaj secilit banor të qendrës. Ata na inkurajuan në gjithçka dhe me të vërtetë na ndihmuan. Ata na 
ndihmuan të rregullonim shumë gjëra të tilla si kartat mjekësore, gjetja e një pune, kurse arsimore, caktimi i një takimi për të marrë karta IRP, dhe në përgjithësi 
ishin shumë të përgjegjshëm ndaj pyetjeve tona. Ne i duam këta njerëz dhe jemi mirënjohës për të gjitha përpjekjet e tyre për të na ndihmuar të arrijmë qëllimet 
tona. Ata e bënë qëndrimin tonë në qendrën e akomodimit mjaft të këndshëm dhe kuptimplotë.  

 
Ata na ndihmuan të hapnim shumë mundësi në qytetin e vogël që jetonim, të cilat na ndihmuan në procesin e shoqërizimit dhe familjarizimin me shoqërinë irlandeze. 
Arrita të gjej një punë të denjë dhe bëra shumë miq mbështetës. Përvoja jonë e të jetuarit në sistemin e sigurimit të drejtpërdrejtë është plot me kujtime të mira dhe 
ne i jemi mirënjohës qeverisë irlandeze, administratës së qendrës së Shën Patrikut dhe shoqërisë irlandeze për atë që na dhanë. Ne u trajtuam me respekt, 
mirësjellje dhe dinjitet dhe ishim të sigurt dhe të mbrojtur.  

mailto:rcrenewals@ipo.gov.ie


Pasi morëm statusin e refugjatit, menaxheri nga organizata bamirëse DePaul, bëri një punë të shkëlqyeshme në sigurimin e të gjithë informacionit të nevojshëm në 
lidhje me Pagesën e Ndihmës së Strehimit (HAP) dhe na ndihmoi të shpejtonim gjërat për të marrë HAP në kohën më të shkurtër të mundshme me ndihma e 
menaxherit IPAS. Kjo na dha mundësinë për të lëvizur në Dublin rreth një muaj më parë, e cila ishte dhurata më e çmuar që mund të merrnim për Krishtlindje. Ne 
nuk mund të shprehim me fjalë se sa mirënjohës i jemi secilit person që u përfshi duke na ndihmuar të fillojmë jetën normale në këtë vend të bukur. Kurrë nuk do 
ta harrojmë mirësinë e tyre. 

Ne vërtet e shijojmë çdo ditë të jetës sonë të re dhe u jemi jashtëzakonisht mirënjohës njerëzve të mrekullueshëm që e bënë këtë të ndodhë.  

Me urimet më të mira, 
Sophie dhe George 

 

Sophie dhe George 
 

Shtëpia e Sophie dhe George 
 

5 Këshillat më të mira për ruajtjen e mirëqenies mendore dhe fizike   
Pandemia COVID-19 ka qenë një sfidë e rëndësishme për të gjithë dhe mund të ketë një ndikim në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. 
Është plotësisht e kuptueshme nëse kjo situatë e paparë ka shkaktuar stres, shqetësim ose frikë shtesë. Ju lutemi klikoni lexoni 
më shumë për disa këshilla të dobishme se si të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor gjatë kësaj kohe.  

 
 
 
 
 
 

1. Qëndroni të lidhur dhe zgjatni dorën  
 

Gjatë kohës së stresit, miqtë dhe familjet mund të jenë një burim i mirë mbështetjeje. Është e rëndësishme të mbani lidhje me ta dhe njerëzit e 

tjerë në jetën tuaj.  

Ka shumë mënyra se si mund të mbani lidhje  

• e-mail 
• media sociale 
• video thirrje 
• telefonata 
• mesazhe 

Shumë aplikacione për thirrjet video ju lejojnë të keni thirrje video me shumë njerëz në të njëjtën kohë. Mos harroni se bisedat me dikë mund të ndihmojnë në 
zvogëlimin e shqetësimit ose ankthit. Ju nuk keni pse të dukeni të fortë ose të përpiqeni t'i përballoni gjërat vetë.  

2. Mundohuni të dilni jashtë nëse keni mundësi dhe vazhdoni të lëvizni  

Çdokush mund të bëhet aktiv, është e lehtë të fillosh dhe nuk është kurrë vonë. Disa aktivitete fizike janë më të mira se asnjë, dhe sa më shumë që bëni, aq më 
shumë përfitime shëndetësore merrni. Vendosni një qëllim realist që ta realizoni. Mbani një ditar, një tabelë ose përdorni një aplikacion në internet për të ndjekur 
progresin tuaj. Kënaquni me sfidën dhe mos harroni të përparoni ngadalë.  

3. Flini mjaftueshëm 

Gjumi luan një rol themelor në shëndetin mendor. Provoni dhe përqendrohuni në mbajtjen e një rutine të rregullt të gjumit. Mundohuni të bëni aktivitete 
relaksuese para se të flini, të tilla si dëgjimi i muzikës, ushtrimet e relaksimit ose meditimi. Disa herë mund të vijnë në mendje mendime shqetësuese – shkruani 
dhe kthehuni tek ato në mëngjes. Gjeni diçka që ju përshtatet dhe provoni ta bëni zakon ta bëni çdo natë.  

4. Qëndroni të informuar, por vendosni kufij për lajmet dhe mediat sociale 



Rryma e vazhdueshme e informacionit rreth COVID-19 mund të jetë mbizotëruese. Mund t’ju bëjë të ndiheni të shqetësuar pa nevojë. Nëse po, gjeni mënyra 
për të moderuar se çfarë informacioni zgjidhni të merrni, dhe kur. Për shembull, mund të lini mënjanë një kohë të shkurtër çdo ditë ose dy, për të parë 
azhurnime të rëndësishme.  

Mund të jetë gjithashtu e vështirë të ndash faktet nga dezinformatat. Gjithmonë sigurohuni që të merrni informacionin tuaj nga burime të besueshme.  
 

RLexoni informacione të azhuruara, faktuale mbi COVID-19 në Irlandë këtu. 

5. Mbështetje online dhe telefonike 

Shërbimet ballë për ballë mund të jenë të kufizuara në këtë moment për shkak të shpërthimit të COVID-19. Por disa shërbime po ofrojnë shërbime online dhe 
telefonike.  

 
FGjeni mbështetje dhe shërbime të shëndetit mendor që mund të ndihmojnë gjatë shpërthimit të COVID-19 

 
COVID-19 - Si të bëni vaksinimin tuaj  
Njerëzit të cilët janë më të rrezikuar nga COVID-19 do të vaksinohen së pari, kjo përfshin individë mbi 65 vjeç dhe punonjës të 
kujdesit shëndetësor në vijën e parë. Nuk ka asnjë pagesë për marrjen e vaksinës tuaj COVID-19.  

 
 

Njerëzit të cilët janë më të rrezikuar nga COVID-19 do të vaksinohen së pari. Kjo përfshin individë mbi 65 vjeç dhe punonjës të kujdesit shëndetësor në vijën e 
parë. Nuk ka asnjë pagesë për marrjen e vaksinës tuaj COVID-19. 

 
Megjithëse nuk është e detyrueshme të bëni vaksinimin COVID-19, rekomandohet fuqimisht nga autoritetet shëndetësore që ta bëni kur ju ofrohet.   

 
Mund të shihni informacione të mëtejshme mbi procesin e vaksinimit COVID-19 në faqen e internetit të HSE - h ttps://www2.hse.ie/screening-and-
vaccinations/covid-19- v accine/getting-covid-19-vaccine.html 

 

Përkthime të Buletinit 
Për të parë këtë Buletin në Shqip, Arabisht, Frëngjisht, Gjeorgjisht, Somalisht ose Urdu ju lutemi klikoni lexoni më shumë.  

 
 
 
 
 
 
 

Për të parë këtë Buletin në Shqip ju lutemi klikoni këtu  

Për të parë këtë Buletin në Arabisht ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë Buletin në Frëngjisht ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë Buletin në Gjeorgjisht ju lutemi klikoni këtu  

Për të parë këtë Buletin në Somali ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë Buletin në Urdu ju lutemi klikoni këtu 

 
 

Përditësimi i Shërbimit të Mbështetjes së Arsimit (TESS) I TUSLA-s  
Shërbimi i Mbështetjes së Arsimit (TESS) i TUSLA-s në bashkëpunim me IPAS po punojnë së bashku për të siguruar që 
fëmijët që jetojnë në Qendrat e Akomodimit IPAS të jenë të lidhur me shkolla gjatë periudhës së mbylljes së shkollës.  

 
Mesazhi i Shërbimit të Mbështetjes së Arsimit (TESS) i TUSLA-s për prindërit e fëmijëve të moshës shkollore: 

 

Shërbimi i Mbështetjes së Arsimit (TESS) i TUSLA-s në bashkëpunim me IPAS po punojnë së bashku për të siguruar që fëmijët që jetojnë në Qendrat e 
Akomodimit IPAS të jenë të lidhur me shkolla gjatë periudhës së mbylljes së shkollës.   

 
Ne e vlerësojmë që mund të keni shqetësime në lidhje me arsimimin e fëmijës tuaj pasi shkollat janë mbyllur. Ndërsa shkollat nuk janë të hapura, ato po ofrojnë 
një edukim për fëmijët përmes të mësuarit në distancë/të përzier. Ju si prind/kujdestar me fëmijët e moshës në shkollë fillore dhe pas-fillore duhet të jeni në 
gjendje të kontaktoni me shkollat në të cilat janë regjistruar fëmijët tuaj, duke përdorur faqen e internetit të shkollës / adresën e postës elektronike/mediat sociale 
të shkollës. Shkollat janë në vendin më të mirë për t'iu përgjigjur çështjeve që ju ose fëmijët tuaj mund të keni në lidhje me punën në shkollë.  

 
- Nëse keni ndonjë vështirësi për të bërë kontakt me shkollën e fëmijës tuaj dhe keni nevojë për ndihmë, mund të dërgoni me email në IPASinbox@justice.ie dhe 
pyetja do të ridrejtohet në TESS për ndihmë dhe mbështetje.   

 
- Fëmijët të cilët së fundmi janë zhvendosur me familjen e tyre në një qendër tjetër akomodimi mund të kenë akoma punë shkollore nga shkolla e fundit që 
kanë ndjekur, derisa të regjistrohen në një shkollë në vendin e tyre të ri.  



-Nëse keni shqetësime në lidhje me vendet e shkollës për fëmijët tuaj TESS do të jetë në dispozicion për t'ju ndihmuar të siguroni një vend shkollor. Nëse 
keni nevojë për ndihmë, ju lutemi dërgoni email në: IPASinbox@justice.ie 

 
-TESS janë duke punuar me banorët e IPAS për të siguruar që Studentët e Certifikatës së Lënë janë të lidhur me shkollat. Zyrtarët e Mirëqenies Arsimore do të 
jenë në kontakt me qendrat në javët e ardhshme për t'u lidhur me prindërit/nxënësit e Certifikatës së Lënies për të ofruar këshilla dhe mbështetje.  

 
T Këshilla për dërgimin e korrespondencës në inboksin e IPAS për vëmendjen e TESS: 

 
-Ju lutemi shënoni emailin si çështje shkollore dhe FAO TESS 

 
-Përfshini emrin tuaj, qendrën në të cilën jeni duke banuar, numrin tuaj të telefonit dhe disa informacione në lidhje me pyetjen tuaj për shkollën. 

 

Zona për Fëmijë – Ngjyrosje  
Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ngjyrën në imazh me miqtë tuaj. Shpresojmë të kënaqeni! 

 
 
 
 
 
 
 

Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ngjyrën në imazh me miqtë tuaj. Shpresojmë të kënaqeni! 
 
 

 
 
 

Zona e fëmijëve – Ngjyrosni sipas Numrave 
Shpresojmë të kënaqeni me këtë aktivitet të ngjyrosjes sipas numrave.  

mailto:PASinbox@justice.ie


 
 

Shpresojmë të kënaqeni me këtë aktivitet të ngjyrosjes sipas numrave.  
 
 

 
Zona e Fëmijëve – Labirinti  
A mund ta ndihmoni dhelprën të gjejë rrugën e saj nëpër labirint? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A mund ta ndihmoni dhelprën të gjejë rrugën e saj nëpër labirint? 



 
 
 
 

Zona e Fëmijëve – Pikë për Pikë  
Shpresojmë të kënaqeni me këtë aktivitet pikë për pikë.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shpresojmë të kënaqeni me këtë aktivitet pikë për pikë.  



 
 

Zona për Fëmijë – Fjalëkryqi  
A mund të kuptoni të dhënat dhe të zgjidhni fjalëkryqin tonë për Kafshët Foshnje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mund të kuptoni të dhënat dhe të zgjidhni fjalëkryqin tonë për Kafshët Foshnje? 



 
 

Titulli i Artikullit 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 
 
 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 
 

Zona e Fëmijëve  
 
 
 

    Na kontaktoni  
Ne do të dëshironim të dëgjonim nga ju. A keni ndonjë histori për numrin tonë të ardhshëm? Nëse e bëni këtë, ju lutemi kontaktoni me ne në: 
ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 
 

Versioni i shtypur 
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