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Shërbimi i Akomodimit 
  i Mbrojtjes Ndërkombëtare 

(IPAS) 
Buletini 

 
Numri 22 - Dita, Muaji, Viti 

 

Mesazh nga ekipi IPAS          
Të nderuar banorë, 

 
Mirësevini në numrin më të fundit të buletinit 
tuaj. Si pjesë e transferimit të përgjegjësive 
midis Departamenteve Qeveritare, IPAS 
tani është pjesë e Departamentit të 
Fëmijëve, Barazisë, Aftësive të Kufizuara, 
Integrimit dhe Rinisë. Ky ndryshim nuk do të 
ndikojë në shërbimin ose funksionimin e 
qendrave tona.  

 
Ky botim i buletinit thekson edhe një herë masat e thjeshta që të gjithë mund të marrim 
për të mbrojtur familjet dhe miqtë tanë dhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në 
komunitetet tona.   

 
Ju lutemi na tregoni se cilat tema dëshironi të shihni në buletinët e ardhshëm duke dërguar 
email në ipasnewsletter@equality.gov.ie  

 
Nën titullin 'Përkthime të Buletinit' më poshtë, ju mund ta shikoni këtë Buletin në 
Frëngjisht, Arabisht, Gjeorgjisht, Shqip dhe Somalisht.  

Në fund, ne dëshirojmë të ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm 
dhe ju urojmë shëndet juve dhe familjes suaj.  

Ekipi IPAS 
 
 
IPAS tani është pjesë e Departamentit të Fëmijëve, 
Barazisë, Aftësive të Kufizuara, Integrimit dhe Rinisë  
 
Funksionet e IPAS, të cilat më parë binin nën përgjegjësinë e Departamentit të 
Drejtësisë dhe Barazisë, i janë transferuar Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësive 
të Kufizuara, Integrimit dhe Rinisë.  

 
Transferimi i këtyre funksioneve në një departament të ri është një ndërmarrje e madhe 
administrative, megjithatë, tranzicioni ka shkuar shumë mirë deri më tani.  

Azhurim 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl?lang=en&amp;a=6&amp;p=121319&amp;t=61639
mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie


12/3/2020 Residents Newsletter 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl 2/10 

 

 

Ndërsa ky ndryshim nuk duhet të ketë asnjë ndikim në 
shërbimet që lidhen me qendrat, operacionet e 
përditshme ose aplikimin tuaj për mbrojtje 
ndërkombëtare. Është e rëndësishme që të gjithë të 
jeni në dijeni të ndryshimit pasi mund të vini re disa 
ndryshime të vogla, të tilla si adresat e postës 
elektronike që ndryshojnë nga @justice.ie në 
@equality.gov.ie, përfshirë emailin e kontaktit për 
paraqitjet në këtë buletin.  
Ne do të vazhdojmë t'ju informojmë mbi progresin e 
këtij ndryshimi nëse lind ndonjë gjë që do të ketë 
rëndësi për ju si banorë.  

 
 
 
 

Irlanda ka lëvizur në Nivelin 3 të Planit për të Jetuar me 
COVID-19  
 
Qeveria ka vendosur të lëvizë gradualisht nga Niveli 5 në Nivelin 3 të 'Planit për të 
Jetuar me COVID-19' në nivelin shtetror nga 1 Dhjetori.  

 
Përjashtimet për Dhjetorin janë krijuar për të mbështetur njerëzit që të kenë një 
Krishtlindje domethënëse. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ne mund t'i heqim rojet tona. 
Objektivi kombëtar mbetet që të ruhet siguria dhe të mbahet shkalla e infektimit e ulët në 
mënyrë që niveli më i ulët i mundshëm i kufizimeve të mund të ruhet në Vitin e Ri.  

 
Informacione të hollësishme se si do të ndikojnë këto ndryshime tek ju si banorë, 
shpjegohen në planin IPAS 'Të jetosh me COVID-19'. Kjo mund të gjendet në uebfaqen 
e Qendrave të Akomodimit - http://www.accommodationcentres.ie/wp- 
content/uploads/2020/10/IPAS-Living-With-Covid-Plan-Levels-1-5.pdf 

 
Njerëzit këshillohen që të: 

 
Planifikojnë aktivitetet paraprakisht; 
 Kufizojnë kontaktet gjatë kësaj periudhe; 
Festimet të mbahen të vogla; 
Mos harrojnë se jashtë është më i sigurt se brenda; 
Sigurojnë ventilim të mirë nëse në ambiente të 
mbyllura me njerëz të tjerë.  

 
Për udhëzime të mëtejshme se çfarë do të thotë 
ndryshimi i nivelit për shitjen me pakicë dhe shërbime 
të tjera në komunitet, ju lutem shikoni Gov.ie  
- https://www.gov.ie/en/publication/ad569-level-3/ 

         
 
 
Përkthimet e Buletinit  
 
Për të parë këtë Buletin në Frëngjisht - ju lutemi klikoni këtu. 

 
 
Për të parë këtë Buletin në Arabisht - ju lutemi klikoni këtu.  

Mbroni njëri tjetrin 
Qëndroni ndaras 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/blymkvcpmv4/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=68653
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Për të parë këtë Buletin në Gjeorgjisht - ju lutemi klikoni këtu. 
 
 
Për të parë këtë Buletin në Shqip - ju lutemi klikoni këtu. 

 
 
Për të parë këtë Buletin në Somali - ju lutemi klikoni këtu.  

 
 
Zyra e Ombudsmanit  
 
Zyra e Ombudsmanit është një shërbim falas i disponueshëm për të gjithë, përfshirë 
këdo që aplikon për mbrojtje ndërkombëtare qoftë banor në një Qendër Akomodimi 
IPAS apo jo. Ombudsmani është i pavarur nga qeveria dhe i paanshëm.  

 
Ombudsmani mund të shqyrtojë ankesat për pothuajse të gjitha shërbimet e ofruara nga 
ofruesit e shërbimeve publike duke përfshirë:  

 
Departamentet Qeveritare (të tilla si 
Departamenti i Punëve të Punësimit dhe 
Mbrojtjes Sociale); Autoritetet Lokale (të tilla 
si Këshilli i Qytetit të Dublinit ose Këshilli i 
Qytetit të Corkut);  
Ekzekutivi i Shërbimit Shëndetësor (HSE); 
Qendrat e Akomodimit / Provizioni Direkt;  
Shërbimet e Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPAS)  

 
Ombudsmani nuk mund të shqyrtojë ankesat në lidhje me aplikimet për mbrojtje 
ndërkombëtare.  

 
Para se të ankoheni te Ombudsmani, së pari duhet të ankoheni tek ofruesi i shërbimit 
publik veprimi ose vendimi i të cilit ju ka prekur. Në disa raste, do të ketë një sistem lokal të 
apelimit të cilin duhet ta përdorni më parë.  

 
Për shembull, nëse ankesa juaj ka të bëjë me një Qendër Akomodimi, së pari ju lutemi 
ankohuni tek menaxheri i qendrës. Ju mund të ankoheni në IPAS nëse nuk jeni të 
kënaqur me përgjigjen e menaxherit të qendrës. Pastaj mund të ankoheni te 
Ombudsmani nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si përgjigjet IPAS.  

 
Nëse ankesa juaj ka të bëjë me një veprim të ndërmarrë nga IPAS, për shembull nëse ju 
refuzohet një kërkesë për transferim, ju lutemi ankohuni më parë në IPAS. Pastaj mund 
të ankoheni te Ombudsmani nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen që merrni nga IPAS.  

 
 Mënyra më e mirë për t'u ankuar tek Avokati i Popullit është: 

Në internet www.ombudsman.ie 

Ju gjithashtu mund t'i shkruani Ombudsmanit në: The Office of the Ombudsman, 6 Earlsfort 
Terrace, Dublin 2, D02 W773. 

 
Përndryshe, mund të telefononi në 01 639 5600 ose email: directprovision@ombudsman.ie 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/1ltj28fpqg6/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=65621
mailto:directprovision@ombudsman.ie
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Vizitoni www.ombudsman.ie për më shumë informacion, përfshirë një fletë informacioni 
për informacionin mbi 'Ombudsmani dhe Sigurimi Direkt' i disponueshëm në Frëngjisht, 
Rusisht, Urdu dhe Arabisht.  

 
Këshilli për Ndihmë Ligjore 
 
Çfarë shërbimesh ofron Këshilli për Ndihmë Ligjore për aplikuesit e Mbrojtjes 
Ndërkombëtare?  

Këshilli për Ndihmë Ligjore këshillon aplikuesit që të regjistrohen me ta, ose të marrin 
këshilla Ligjore privatisht, përpara se të plotësojnë Pyetësorin e IPO-së. Këshilli për Ndihmë 
Ligjore ofron shërbime Ligjore konfidenciale dhe të pavarura për personat që aplikojnë për 
mbrojtje ndërkombëtare dhe leje për të qëndruar në Irlandë. Ndihma Ligjore dhe këshillat 
ofrohen gjithashtu në çështjet e deportimit.  

A është Këshilli për Ndihmë Ligjore pjesë e 
Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësive 
të Kufizuara dhe Rinisë?  

Këshilli për Ndihmë Ligjore është një organ i 
pavarur ligjor që ofron shërbime Ligjore në 
çështjet civile.  

A do të trajtohen rastet në mënyrë konfidenciale?    

Këshilli për Ndihmë Ligjore ofron një shërbim konfidencial për të gjithë personat e kualifikuar 
që aplikojnë në të.  

Si mund të regjistrohen aplikuesit për shërbime? 

Aplikuesit duhet të plotësojnë formularin e aplikimit dhe formën përkatëse të pëlqimit dhe 
ta kthejnë atë në një nga Qendrat e Ligjit më poshtë. Nëse aplikuesve u jepet ndihmë Ligjore 
civile dhe këshilla, ata do të përfaqësohen ose nga Qendra Ligjore në Smithfield në Dublin, 
nga Popes Quay Qendra Ligjore në Cork, ose Qendra Ligjore Seville House në Galway. 

 

Qendra Ligjore mund të sigurojë një takim të menjëhershëm, në varësi të kohës së hapit 
tjetër të secilit aplikim individual për mbrojtje ndërkombëtare. Aplikantët mund të duhet të 
paguajnë një kontribut prej €10 për ndihmë Ligjore dhe këshilla. Në disa raste, nëse pagimi 
i këtij kontributi do të shkaktonte vështirësi, kontributi mund të hiqet.  

Formularët e plotësuar duhet të kthehen tek: 

Law Centre (Smithfield) 
48/49 North Brunswick Street 
Smithfield 
Dublin 
D07 PE0C 

Telefoni: (01) 6469600 
Fax: (01) 6710200 

Email: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 

Law Centre (Pope's Quay) 
North Quay House 
Pope's Quay 
Cork 
T32 HV26 

Telefoni: (021) 455 1686 
Fax: (021) 4551690 

KËSHILLI PËR NDIHME LIGJORE 

http://www.ombudsman.ie/
mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
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Email: lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie 

Law Centre (Seville House) 
Seville House 
New Dock Road 
Galway 
H91 CKVO 

Telefoni: (091) 562 
Fax: (091) 562 599 

Email: lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie 
 
Çfarë kërkon Këshilli për Ndihmë Ligjore nga ju? 

Paguaj kontributin (nëse nuk hiqet).  
Informimi i Këshillin për Ndihmë Ligjore në çdo kohë për adresën aktuale të aplikuesve.  
Merrni pjesë në të gjitha takimet me këshilltarin ose avokatin. Afatet e rrepta kohore 
zbatohen në të gjitha fazat e procesit të mbrojtjes ndërkombëtare dhe dështimi për të 
marrë pjesë në takime në kohën e duhur mund të rezultojë që Këshilli për Ndihmë 
Ligjore të mos jetë në gjendje të ofrojë një shërbim.   
Informoni Këshillin për Ndihmë Ligjore në çdo kohë në lidhje me çdo ndryshim në 
rrethana ose ndonjë informacion të ri në lidhje me aplikimin.  

 
 
Fëmijët që do të fillojnë shkollën në shtator 2021 
 
Nëse keni një fëmijë që do të fillojë Junior Infants në shkollën fillore ose Vitin e Parë 
në shkollën e mesme në Shtator 2021, fëmija juaj tani duhet të regjistrohet në një 
shkollë lokale.  

Nëse keni nevojë për ndihmë në 
regjistrimin e fëmijës tuaj në shkollë 
menaxheri i qendrës suaj do t'ju ofrojë 
ndihmë. Ju gjithashtu mund të dërgoni  
email në IPAS: 

ipasinbox@equality.gov.ie  

 
Është e rëndësishme që të aplikoni duke 
plotësuar formularin e regjistrimit/aplikimit 
në shkolla. Nëse keni nevojë të kontaktoni 
shkollën, ju lutemi bëjeni me shkrim dhe 
mbani një kopje të çdo forme ose letre që 
dërgoni ose merrni nga shkolla.  

 
 
Për fëmijët që kërkojnë transport shkollor, ju lutemi informoni menaxherin e qendrës 
për shkollën në të cilën fëmija juaj ka një vend shkollor të konfirmuar dhe vitin në 
shkollë, në mënyrë që të bëhet një kërkesë për transport shkollor në Bus Éireann.  

 
 
Spirasi 
 
Spirasi është Qendra Kombëtare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës në Irlandë 
dhe është e vendosur në Dublin, me mbështetje psikosociale në terren në Cork, 
Limerick, Galway dhe Waterford.  

 
Shërbimet 

mailto:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie
mailto:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
mailto:ipasinbox@equality.gov.ie
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Spira si siguron një qasje holistike dhe 
multi-disiplinore (mjekësore, 
terapeutike dhe psikosociale) për të 
ndihmuar rehabilitimin e njerëzve që 
kanë vuajtur tortura dhe trajtim mizor 
ose çnjerëzor dhe degradues.  

 
Ato sigurojnë: 

Terapia (përfshirë terapinë familjare) 
Mbështetje psikosociale 
Raportet Ligjore Mjekësore për Procesin e Mbrojtjes  
Orë të Gjuhës Angleze 

 
Referimet 
Aplikuesit mund të referohen në Spirasi nga:  

Mjeku, i cili ofron referime për shërbimet e përgjithshme të rehabilitimit  
Avokati, i cili kërkon një Raport Mjekësor Ligjor 

 

Informacioni i kontaktit:  
Për të marrë informacion të mëtejshëm se çfarë mund të ofrojë Spirasi, ata mund të 
kontaktohen në: Telefon: 01-838 9664 
Email: info@spirasi.ie 

 

Për më shumë informacion shikoni në faqen e internetit të Spirasi www.spirasi.ie 
 
 
Lëvizja! 
 
Me rritjen e niveleve të akomodimit në dispozicion në sektorin privat të qirasë për shkak 
të COVID-19, tani është një kohë e shkëlqyeshme për banorët të cilëve u është dhënë 
statusi për të jetuar në Irlandë për të lëvizur nga Qendrat e Akomodimit IPAS.  

 
Kush do të më ndihmojë të vazhdoj përpara? 

Peter McVerry Trust 

Shërbimi i Zhvendosjes së Rajonit Jugor të Peter 
McVerry Trust do t'ju ndihmojë nëse ju është 
dhënë statusi për të jetuar në Irlandë, por po 
qëndroni aktualisht në qendrat e Sigurimit Direkt 
në Clare, Cork, Dublin, Kerry, Kildare, Laois, 
Limerick, Longford, Offaly, Tipperary, Waterford, 
Wicklow, Westmeath dhe Wexford.  

 
Stafi i tyre i zhvendosjes do t'ju ndihmojë të gjeni një shtëpi ose apartament të 
përshtatshëm. Ata gjithashtu do t'ju ndihmojnë të krijoni një marrëdhënie me pronarët dhe 
agjentët e pasurive.  
Si mund të kontaktoj Peter McVerry Trust? 
Për të kontaktuar Shërbimin e Zhvendosjes së Rajonit Jugor të Peter McVerry Trust, ju lutemi  

mailto:info@spirasi.ie
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/15gy4ggzba8/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=66933
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dërgoni email në asresettlement@pmvtrust.ie  
 
Cosán Nua 

 
Cosán Nua është shërbimi i zhvendosjes dhe integrimit të komunitetit të Depaul. Ata do 
t'ju ndihmojnë nëse ju është dhënë statusi për të jetuar në Irlandë, por tani jeni duke 
qëndruar në Qendrat e Akomodimit IPAS në Dublin, Meath, Sligo, Galway, Monaghan, 
Mayo dhe Louth. Ata do të bëjnë çfarë të mundin për t'ju ndihmuar të lëvizni në zonën 
tuaj të preferuar në Republikën e Irlandës.  

 

Si mund ta kontaktoj Depaul's Cosán Nua? 
Ju lutemi pyesni menaxherin e qendrës tuaj për detajet e kontaktit për punëtorin tuaj të 
çështjes Depaul. Ju gjithashtu mund të dërgoni email në cosannua@depaulcharity.net  

 
 
Linja ndihmëse për Shërbimin Jezuit për Refugjatë  
 
Shërbimi Jesuit Refugee (JRS) është një organizatë ndërkombëtare joqeveritare me 
misionin për të 'shoqëruar, për të shërbyer dhe për të mbrojtur kauzën e refugjatëve 
dhe personave të zhvendosur me forcë në të gjithë botën'.  

 
JRS operon një linjë ndihmëse 
konfidenciale për të gjithë banorët e 
IPAS.  

 
Ne e kuptojmë se jo të gjithë ndihen 
rehat të kontaktojnë drejtpërdrejt me 
Departamentin, kështu që ju mund të 
përdorni këtë linjë ndihmëse për të 
diskutuar çështjet që ju shqetësojnë 
ose problemet që keni me strehimin 
tuaj në mënyrë të sigurt.  

 
Numri i kontaktit për këtë shërbim është 1800 929 008. 

 
 
Njihni simptomat e COVID-19  
 
COVID-19 është një virus shumë ngjitës që mund të shkaktojë sëmundje të rëndë. 
Është e rëndësishme që të njihni simptomat në mënyrë që të mbroni veten dhe të 
tjerët.  

 
Ata janë: 

 

ethet (temperatura e lartë) 
kollë - kjo mund të jetë çdo lloj kolle, jo vetëm e thatë  
gulçim ose vështirësi në frymëmarrje  
humbje ose ndryshim në ndjenjën tuaj të nuhatjes ose shijes  
simptomat e gripit  
 

Nëse keni ndonjë simptomë, duhet të vetizoloheni dhe te telefononi mjekun tuaj 
menjëherë që të testoheni për COVID-19. 

mailto:asresettlement@pmvtrust.ie
mailto:cosannua@depaulcharity.net
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/1sy3dx8a4ho/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/nbadt5jruko/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/dgwsrmiwzcw/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/k69nx11t9bh/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/z73cg1z6vio/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/zb7dz65etro/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
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Këshilla për të parandaluar përhapjen e COVID-19  
 
Ekzistojnë një numër hapash që mund të ndërmerrni për të parandaluar përhapjen 

e COVID-19. Këto perfshijnë:  

Lani duart shpesh me ujë dhe sapun ose duke përdorur një dezinfektues duarsh 
me bazë alkooli nëse duart nuk janë dukshëm të ndyra;   

 

Praktikoni higjienë të mirë të frymëmarrjes, domethënë kur kolliteni dhe teshtini, 
mbuloni gojën dhe hundën me bërryl të përkulur ose facoletë -   



12/3/2020 Residents Newsletter 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl 9/10 

 

 

hidhni facoletën menjëherë në një kosh të 
mbyllur dhe pastroni duart me dezinfektues 
dore ose me alkool ose sapun dhe ujë;  

 
Mbani distancën fizike, domethënë lini të 
paktën 2 metra distancë midis vetes dhe 
njerëzve të tjerë, veçanërisht ata që kolliten, 
teshtin dhe kanë ethe; dhe  

 
Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës 
- nëse prekni sytë, hundën ose gojën me 
duart tuaja të ndotura, mund ta transferoni 
virusin nga sipërfaqja tek vetja.  

 
Veprimi më i rëndësishëm që të gjithë mund të 
ndërmarrim për të mbrojtur veten nga COVID-19 
është larja e rregullt e duarve dhe higjiena e mirë 
e frymëmarrjes. Për informacione të mëtejshme, 
ju lutemi shikoni një udhëzues hap pas hapi nga 
HSE se si të pastroni duart tuaja. 

 
        

 
Çfarë duhet të bëj? 

 
 

Unë kam qenë në një rajon të prekur në 14 ditët e fundit dhe … 
 
KAM simptoma 
1. Qëndroni larg njerëzve të tjerë 
2. Telefononi mjekun tuaj pa vonesë 
3. Nëse nuk keni mjek telefononi 112 ose 999 

 
 
NUK KAM simptoma 
Për këshilla vizitoni faqen kryesore të WHO COVID-19  

 
==== 

 
Kam qenë në kontakt me një rast të konfirmuar ose të mundshëm të COVID-19 
(Coronavirus) në 14 ditët e fundit dhe ...  

 
KAM simptoma 
1. Qëndroni larg njerëzve të tjerë  
2. Telefononi mjekun tuaj pa vonesë  
3. Nëse nuk keni mjek telefononi 112 ose 999 

 
==== 

 
Maska mjekësore 
Një maskë mjekësore nuk kërkohet nëse nuk shfaqen simptoma, pasi nuk ka asnjë 
provë që vendosja e një maske - e çfarëdo lloji - mbron personat jo të sëmurë. 
Sidoqoftë, në disa kultura, maskat zakonisht vendosen. Nëse duhet mbajtur maskat, 
është e rëndësishme të ndiqni praktikat më të mira sesi të vendosni, hiqni dhe hidhni ato 
dhe higjienën e duarve pas heqjes.  

Hap para dhe hap prapa 
Shkoni një hap më tej për të mbajtur 
të sigurt njëri-tjetrin 
Qëndroni të sigurt, mbrojeni njëri-
tjetrin 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/18j5l7esscr/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61655
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/9f13pnkcnm7/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61668


12/3/2020 Residents Newsletter 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl 10/10 

 

 

 

 
 
 
 

Na kontaktoni në ipasnewsletter@equality.gov.ie  
nëse ka ndonjë gjë që dëshironi të përfshihet në 
gazetat. Shpresojmë që informacioni i dhënë këtu të 
ketë qenë i dobishëm.  

 
Me çdo dëshirë të mirë nga ekipi në IPAS dhe 
Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësive të 
Kufizuara, Integrimit dhe Rinisë  
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