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Shërbimi i Akomodimi i Mbrojtjes Ndërkombëtare  Mars 2021 

 

I nderuar Banor, 

 
Mirësevini në edicionin e Marsit të Buletinit IPAS.  

 

Ky edicion i buletinit nxjerr në pah azhurnimin mbi COVID-19 dhe informacionin më të fundit mbi 

vaksinën COVID-19. Buletini i këtij muaji gjithashtu përmban artikuj mbi këshillat për shkolla të 
sigurta gjatë COVID-19; informacion mbi Letrën e Bardhë që u botua së fundmi për t’i Dhënë Fund  

Sigurimit Direkt, një udhëzues për t'ju ndihmuar në nderimin e Ramazanit në mënyrë të sigurt dhe 

informacion mbi produkte falas për perioda, në dispozicion në Qendrat e Akomodimit IPAS.  
 

Ky edicion gjithashtu përmban informacion mbi Fushatën Mbështetëse për Fëmijët dhe këshilla për 

mirëqenien fizike.   
 

Përkthimet e këtij buletini në Shqip, Arabisht, Frëngjisht, Gjeorgjisht, Somalisht dhe Urdu janë në 

dispozicion më poshtë.   

 
Përshëndetje të përzemërta, 

Ekipi IPAS 
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Përditësimi rreth COVID-19 

Kufizimet aktuale të shëndetit publik do të qëndrojnë në fuqi deri më 5 Prill 2021. Qeveria ka vendosur 
të mundësojë kthimin e sigurt të arsimit në shkollë dhe shërbimeve të kujdesit për fëmijët në një bazë 

të kujdesshme dhe nëpër faza gjatë marsit dhe prillit.  

 
Irlanda aktualisht po kalon nëpër një valë të tretë të virusit COVID-19. Ka pasur më shumë raste 

pozitive të COVID-19 të zbuluara në Irlandë deri më tani këtë vit, sesa në tërë vitin 2020.  

Përderisa ka shpresë në horizont me dhënien e vaksinës COVID-19, ne po kërkojmë që të vazhdoni 

përpjekjet tuaja për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj nga COVID-19.  
 

Është e rëndësishme që: 

 

 të lani duart siç duhet dhe shpesh 

 të praktikoni distancimin social  

 të shmangni udhëtimet jo të domosdoshme 

 të mbuloni kollitjet dhe teshtitjet 

 të vendosni maskë për fytyrë 

 ndiqni kufizimet aktuale të Qeverisë 
 

Nëse nuk ndiheni mirë, ju lutemi kontaktoni mjekun tuaj të përgjithshëm dhe informoni menjëherë një 
anëtar të stafit. Ata do të jenë në gjendje të organizojnë testimin për që ju ose një anëtar të familjes 

suaj.  

 

 



Nëse jeni një rast pozitiv i COVID-19 ose një kontakt i ngushtë i një personi që rezulton pozitiv për 

COVID- 19, ju lutemi ndiqni këshillat e HSE për izolimin, testimin dhe mos shkuarjes në punë. 
 

Marrja e vaksinës tuaj COVID-19 
Vaksinat COVID-19 do t'ju ofrojnë mbrojtje nga COVID-19. Vaksinat mësojnë sistemin tuaj imunitar 

se si t'ju mbrojë nga sëmundjet. Klikoni në 'lexo më shumë' për më shumë informacion.  

 
 

Vaksinat COVID-19 

 
Jemi duke punuar me HSE në lidhje me dhënien e vaksinave COVID-19 atyre që jetojnë në Sigurimin 

Direkt. 

Punëtorët e shëndetësisë, personat mbi 70 vjeç, njerëzit nën 70 vjeç që vuajnë nga sëmundje të 

caktuara dhe ata të moshës 65-69 vjeç kanë përparësi për vaksinën. Do të informoheni nga HSE ose 
punëdhënësi juaj nëse jeni në këto grupe.  



Njerëzit e moshës 18 vjeç ose më shumë që jetojnë në vende të mbushura me njerëz, të tilla si qendrat 

e Sigurimit Direkt, do të jenë në grupin e ardhshëm të njerëzve që do të vaksinohen.  

Qeveria ka vendosur se cilat grupe njerëzish duhet të bëjnë vaksinën e tyre të parë, dhe më shumë 
mund të lexoni këtu  

Ende nuk është vendosur kur do të fillojë raundi i vaksinimeve për ata që jetojnë në Sigurimin Direkt, 

por ju lutem mos u shqetësoni, HSE do t'ju njoftojë kur është radha juaj të merrni vaksinën dhe do të 
punojë shumë për t'u siguruar që njerëzit janë të mbrojtur sa më shpejt të jetë e mundur.  

Pse është e rëndësishme të merrni një vaksinë COVID-19? 

 

Vaksinat COVID-19 do t'ju ofrojnë mbrojtje nga COVID-19. Disa njerëz që marrin COVID-19 mund 
të kenë komplikime serioze që i bëjnë ata shumë të sëmurë. Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur se si 

COVID-19 do të ndikojë tek ju nëse e merrni. Dhe nëse sëmureni, virusi mund të përhapet te njerëzit e 

tjerë, si familja dhe miqtë tuaj. Vaksinat mësojnë sistemin tuaj imunitar se si t'ju mbrojë nga 
sëmundjet. Vaksinat COVID-19 janë efektive në mbrojtjen e njerëzve nga sëmurja me COVID-19. 

Nëse jeni vaksinuar, kur të bini në kontakt me infeksionin COVID-19, sistemi juaj imunitar duhet të 

ndalojë infeksionin që të ju bëjë të sëmureni. 
A janë të sigurta vaksinat COVID-19?  

 

Vaksinat COVID-19 të përdorura në Irlandë janë të sigurta. Të gjitha vaksinat e përdorura në 

Republikën e Irlandës duhet të aprovohen nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA). EMA miraton 
vaksinat vetëm pasi të jenë të bindur se janë të sigurta dhe efektive. Vaksinat COVID-19 që përdoren 

në Irlandë dhe miratohen nga EMA duhet të kalojnë ende në të njëjtat vlerësime të sigurisë dhe 

efikasitetit si të gjitha vaksinat e tjera. 
Ku mund të shkoj për të marrë informacion të besueshëm në lidhje me COVID-19 që mund t'i besoj? 

 

Ka shumë informacione on-line dhe në media në lidhje me vaksinat COVID-19. Është e rëndësishme 

që informacioni që merrni të jetë informacion i besueshëm nga ekspertë të kujdesit shëndetësor. Kjo do 
t'ju ndihmojë të merrni vendimet që duhet të merrni në lidhje me shëndetin tuaj. Biseda me mjekun ose 

farmacistin tuaj mund të jetë një vend i mirë për të filluar. Nëse vazhdoni on-line, sigurohuni që të 

shkoni në një faqe në internet që ju jep informacione të vërteta dhe të bazuara në shkencë. 
 

Lidhje të dobishme: 
 

Uebfaqja e HSE hse.ie ka shumë informacione në lidhje me COVID-19 dhe vaksinat COVID-19. 

 

Ky informacion është përgatitur nga ekspertë të vaksinave që punojnë në Irlandë dhe bazohet në 
hulumtimet më të azhurnuara. Gjithashtu mund të telefononi HSELive në 1850 24 1850. 

Gjithashtu mund të gjeni burime të përkthyera mbi vaksinën COVID-19 këtu.   

 

Ne do të vazhdojmë t'ju mbajmë të azhurnuar në javët dhe muajt e ardhshëm dhe t'ju ofrojmë 
informacione të mëtejshme në lidhje me vaksinën COVID-19.  

Ndërsa ka shpresë në horizont me dhënien e vaksinës COVID-19, duhet të vazhdoni përpjekjet tuaja 

për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj nga koronavirusi. 

 

Këshilla për Shkollat e Sigurta gjatë COVID-19 
Komunitetet shkollore po punojnë shumë për të siguruar funksionimin e sigurt të shkollave tona për 

nxënësit, stafin dhe familjet. Të gjitha shkollat kanë vendosur rregulla dhe rutina të cilat duhet të 

ndiqen për t'i mbajtur të gjithë të sigurt.   
 

Nëse fëmija juaj ka ndonjë nga simptomat e mëposhtme të COVID-19, mos e dërgoni në shkollë dhe 

kontaktoni mjekun tuaj:  
Temperaturë prej 38 gradë Celsius ose më shumë. 

Çdo simptomë tjetër e zakonshme e COVID-19 - një kollë e re, humbje ose ndjenjë e ndryshuar e 

shijes ose erës, gulçim ose një sëmundje ekzistuese e frymëmarrjes që është përkeqësuar. 

Ka qenë në kontakt të ngushtë me dikë që ka rezultuar pozitiv për COVID-19.  
Ka jetuar me dikë që nuk është mirë dhe mund të ketë COVID-19. 

Simptoma të tjera të rralla të COVID-19, të tilla si dhimbje fyti, dhimbje koke ose diarre.  

U kthye nga një vend tjetër në 14 ditët e fundit. 
 

 



Kontaktet e afërta: nëse një nxënës ose një anëtar i stafit në një shkollë rezulton pozitiv për COVID-19, 

atyre u kërkohet të vetizolohen dhe do të bëhet një vlerësim i rrezikut të shëndetit publik. Çdo nxënës 

ose anëtar i stafit që konsiderohet si një kontakt i ngushtë kërkohet të kufizojë lëvizjet dhe të mos 
ndjekë shkollën.  

 

 
Shembull: Kontakti i ngushtë duhet të kufizojë lëvizjet  

 

Conor O’Kane nga Scoil Mhuire është në klasën e 2-të. Një fëmijë në podin e tij ka rezultuar 

pozitivisht për COVID-19. Pas një vlerësimi të rrezikut të shëndetit publik, Conor është identifikuar si 
një kontakt i ngushtë. Prindërit e Conor informohen se ai duhet të kufizojë lëvizjen e tij për 14 ditë që 

nga dita kur kishte kontaktin e fundit me fëmijën i cili ishte pozitiv. Shembull: Kontakti i një kontakti 

nuk kërkohet që të kufizojë lëvizjet.   
 

Tara O’Kane nga Scoil Mhuire është në klasën e 5-të. Ajo është motra e Conor. Ajo nuk është 

identifikuar nga Shëndeti Publik si një kontakt i ngushtë i fëmijës që doli pozitiv. Tara mund të 
vazhdojë të ndjekë shkollën. Nëse Conor ose dikush tjetër në shtëpi rezulton pozitiv, atëherë Tara 

duhet të qëndrojë në shtëpi.  



Praktikë e mirë e larjes së duarve dhe higjienës – e rëndësishme për të gjithë nxënësit. Sigurohuni që 

fëmija juaj të përdorë një facoletë letre për të mbuluar kollën ose teshtitjet ose të kollitet ose të teshtijë 

në bërryl. 
Në klasat e larta fillore dhe në ato pas-fillore – procedurat e distancimit fizik duhet të ndiqen nga të 

gjithë.  

Shkolla fillore – fëmijëve më të vegjël nuk u kërkohet të praktikojnë distancimin fizik, por janë 
organizuar në pods brenda klasës.  

Kërkohet që mbulesat e fytyrës të vendosen nga mësuesit, personeli në shkolla dhe nxënësit që ndjekin 

shkollën pas-fillore. 

Inkurajoni fëmijën tuaj të ecë ose të shkojë me biçikletë në shkollë nëse është e mundur dhe e sigurt 
për ta bërë këtë.  

Transporti shkollor – nxënësit do të kenë një vend të caktuar në të cilin duhet të ulen dhe nxënësve pas 

fillores do t'u kërkohet të mbajnë një mbulesë fytyre kur presin dhe kur ndodhen në autobus. 
Marrja dhe sjellja mund të jetë një kohë e zënë. 

Ju lutemi siguroni distancimin social duke ndjekur udhëzimet e shkollës se kur dhe ku të shkoni. Ju 

lutemi, sillni dhe merrni fëmijën tuaj shpejt pa u vonuar. 
Prindërit duhet të ndjekin këshillat e shëndetit publik për shoqërimin jashtë shtëpisë për t'i mbajtur 

fëmijët e tyre të sigurt jashtë shkollës. 

Për më shumë shikoni www.gov.ie/schools  

 
Për ta parë këtë artikull në Shqip ju lutemi klikoni këtu 

Për ta parë këtë artikull në Arabisht ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë artikull në Frëngjisht, ju lutemi klikoni këtu 
Për të parë këtë artikull në Gjeorgjisht, ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë artikull në Somali, ju lutemi klikoni këtu 

Për të parë këtë artikull në Urdu ju lutemi klikoni këtu  

 
 

 

 
 

 

Letra e Bardhë botuar për Mbarimin e Sigurimit 
Direkt 

Ministri Roderic O’Gorman kohët e fundit publikoi 

Letrën e Bardhë për Mbarimin e Sigurimit Direkt. 

Letra e Bardhë përcakton një politikë të re të 
Qeverisë për të zëvendësuar Sigurimin Direkt. Ai 

përshkruan sistemin e ri të akomodimit dhe 

mbështetjes, të cilin Qeveria po synon të vendosë 
për aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare. 

 

 
 

 

 

Në foto: Ministri Roderic O'Gorman dhe Ministri i 
Shtetit, Joe O'Brien  

 
Më 26 Shkurt, Ministri për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuar, Integrim dhe Rini, Roderic O’Gorman, 

TD, publikoi 'Letrën e Bardhë për t'i Dhënë Fund Sigurimit Direkt dhe për të Vendosur një Shërbim të 

ri për mbështetjen e mbrojtjes ndërkombëtare'. 

 
Letra e Bardhë përshkruan se si Qeveria planifikon të krijojë një sistem të ri për akomodim dhe 

mbështetje për aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare. Sipas sistemit të ri, njerëzit që po aplikojnë për 

mbrojtje do të ndihmohen të integrohen në jetën irlandeze, me mbështetje në shëndetësi, strehim, arsim 
dhe punësim në thelbin e sistemit.  

 

Sipas sistemit të ri, kur njerëzit arrijnë në Irlandë duke kërkuar Mbrojtje Ndërkombëtare, ata do të 

qëndrojnë në një nga njëren nga disa Qendrat e reja të Pranimit dhe Integrimit për jo më shumë se katër 
muaj. Këto qendra do të ndërtohen të reja dhe do të operohen nga organizatat jofitimprurëse në emër të 

Shtetit.   

 
Pas katër muajsh qëndrimi në një qendër të zotëruar nga Shteti, qëllimi është që aplikuesit të vendosen 

në akomodim me dyer të veta, të siguruar përmes një përzierjeje të skemave rinovuese urbane dhe 

skemave të pritjes në komunitet, si dhe nga Organet e Aprovuara të Strehimit (AHBs). Një qira e 
vlerësuar në bazë të mjeteve do të paguhet nga aplikuesit për këtë akomodim.  

http://www.gov.ie/schools


 

Sipas planit të ri, aplikuesit do të kenë të drejtë të kërkojnë punë me pagesë pas gjashtë muajsh, dhe ata 
do të inkurajohen dhe mbështeten për ta bërë këtë. Mbështetjet e integrimit do të vazhdojnë të jenë në 

dispozicion të njerëzve që kanë nevojë për to.   

 
Kalimi në sistemin e ri do të drejtohet nga Departamenti për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuara, 

Integrim dhe Rini. Për të lexuar Letrën e Bardhë dhe Përmbledhjet Ekzekutive të përkthyera, klikoni 

këtu  

 

Ramazani & COVID-19 
Qendrat e akomodimit ndahen nga njerëz me prejardhje dhe besime të ndryshme. Një ngjarje e 

rëndësishme për banorët muslimanë është muaji i shenjtë i Ramazanit, i cili pritet të fillojë në 13 Prill 

dhe të zgjasë deri në 12 Maj. Klikoni në 'lexo më shumë' për të mësuar në lidhje me këshillat dhe 
mbështetjet që do të vendosen gjatë Ramazanit.    

 

Për shkak të pandemisë aktuale COVID-19, Ramazani do të jetë ndryshe edhe këtë vit. Ne e kuptojmë 

se kjo mund të jetë e vështirë për ata banorë që respektojnë Ramazanin pasi kjo është tradicionalisht 
një kohë ku ju lidheni me familjen dhe anëtarët e komunitetit për lutjet e përditshme dhe vaktet e 

veçanta.  



Menaxherët e qendrave do të marrin masa për të përshtatur drejtimin e përditshëm të qendrave për të 
akomoduar nevojat e banorëve muslimanë dhe jomuslimanë gjatë Ramazanit me një theks të veçantë 

në respektin reciprok, tolerancën dhe bashkëjetesën paqësore. 

Ata që respektojnë Ramazanin duhet të jenë të vetëdijshëm për situatën për ata që janë dhe anasjelltas. 

Qendrat po vendosin masa për të mbështetur banorët:  
 

për të akomoduar kohën e vaktit ose mjediset e përgatitjes për ata që agjërojnë;  

për të siguruar që njerëzit të kenë një hapësirë për t'u lutur në një mënyrë që është e sigurt dhe në 
përputhje me këshillat e shëndetit publik dhe udhëzimet për distancimin social; 

për të siguruar informacion mbi alternativat virtuale të tubimeve tradicionale për lutje dhe Iftar.  

 
Për shkak të rrezikut të transmetimit të virusit, kufizimet dhe kontrollet aktuale për udhëzimet e HSE 

dhe Qendrës do të qëndrojnë në vend. Kjo do të thotë që nuk mund të ketë vizitorë të jashtëm ose 

tubime komunale. Ne kërkojmë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj në këtë, për të garantuar 

sigurinë dhe shëndetin e të gjithë banorëve dhe stafit tonë.  
 

Uebfaqet e mëposhtme do të kenë burime dhe informacione të mëtejshme për Ramazanin me afrimin e 

tij: 
 

Qendra Kulturore Islame e Irlandës 

Fondacioni Islamik i Irlandës 
Projekti i Çadrës së Ramazanit 

Organizata Botërore e Shëndetësisë 

UNICEF 

 
 

Nëse keni ndonjë shqetësim ose pyetje në lidhje me Ramazanin ose COVID-19 më përgjithësisht, ne ju 

inkurajojmë të flisni me një anëtar të stafit ose menaxherin e qendrës. Gjithashtu mund të kontaktoni   
IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

Produkte Falas për Perioda në Qendrat e Akomodimit IPAS 
IPAS dëshiron të informojë banorët se produktet për perioda do të sigurohen falas në Qendrat e 

Akomodimit në të gjithë vendin nga 15 Marsi 2021. Klikoni në "lexo më shumë" për më shumë 

informacion. 

 
IPAS dëshiron të informojë banorët se produktet për perioda do të sigurohen falas në Qendrat e 

Akomodimit në të gjithë vendin nga 15 Marsi 2021. Masa është pjesë e një iniciative më të gjerë të 

Qeverisë për të ulur ndikimin e varfërisë nga periodat dhe për të avancuar më tej çështjet e grave dhe 
barazinë gjinore.  

 

Banorët që jetojnë në qendrat që operojnë një sistem pikësh në sallat e ushqimit në vend, nuk do të 
tarifohen më asnjë pikë për produktet për perioda nga 15 Marsi 2021.  

 

Fushata për Mbështetjen e Fëmijëve 

Fushata për Mbështetjen e Fëmijëve u zhvillua nga Departamenti për Fëmijë, Barazi, Aftësi të 
Kufizuara, Integrim dhe Rini, për të mbështetur fëmijët, të rinjtë dhe familjet e tyre në kohë sfiduese.  

 

Ministri për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuara, Integrim dhe Rini, Roderic O’Gorman T.D., ka nisur 
Fushatën e dytë Mbështetëse të Fëmijëve që synon të inkurajojë të gjithë të kenë kujdes ndaj fëmijëve, 

të rinjve dhe familjeve të prekshme në këto kohë sfiduese. 

Fushata për Mbështetjen e Fëmijëve siguron informacion i cili qaset lehtë, mbi shërbimet në 
dispozicion të fëmijëve, të rinjve dhe familjeve gjatë gjithë periudhës së kufizimeve të COVID-19. 

Uebfaqja e Mbështetjes së Fëmijëve ofron një qendër informacioni dhe mbështetje praktike për këdo 

që mund të ketë nevojë për to. 

Shikoni faqen e internetit të Mbështetjes së Fëmijëve - https://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-
supporting-children/  

 

 
 

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie
http://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children/
http://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children/


 
 

 

Mirëqenia Fizike 
Të qëndruarit aktiv është i mirë për zemrën dhe kokën tuaj. Ushtrimet e rregullta fizike ofrojnë shumë 

dobi për shëndetin mendor dhe fizik.  

 

 
 

 

Gjatë pandemisë, qëndrimi në shtëpi për periudha të gjata kohore mund të paraqesë një sfidë të 
rëndësishme për të mbetur fizikisht aktiv. Nivelet e ulëta të aktivitetit fizik mund të kenë ndikim 

negativ në shëndetin tonë, mirëqenien dhe cilësinë e jetës.  

 
Aktiviteti i rregullt fizik është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për shëndetin tuaj të 

përgjithshëm, veçanërisht gjatë kësaj kohe sfiduese. Ushtrimet e rregullta mund të ndihmojnë në gjumë 

më të mirë, në menaxhimin e stresit, në përmirësimin e humorit, përmirëson kujtesën dhe ndihmon në 

përqëndrim më të mirë. 



Këtu janë disa këshilla dhe udhëzime të përgjithshme: 
 

 Zgjidhni një aktivitet që ju pëlqen dhe ju bën të ndiheni mirë. 

 Synoni të jeni fizikisht aktiv për të paktën 30 minuta, 5 ditë të javës. Dhe mbani mend që mund 

ta rrisni atë në 2-3 seanca më të shkurtra.  

 Bëni të lëvizë tërë trupin për tërë seancën dhe sigurohuni që është me intensitet të moderuar. 

Mund të bëni pak shëtitje, vrapim të shpejtë ose edhe vallëzim.  

 Nëse bëni një aktivitet më të fuqishëm, është më mirë të ngroheni në fillim dhe të qetësoheni 
në fund.  

 Vendosni vetes një qëllim që është i arritshëm, për shembull: një shëtitje gjatë drekës tri herë 

në javë.  

 Vishni rroba të gjera dhe këpucë mbështetëse me amortizim adekuat në thembra për të ecur ose 

vrapuar.  

 Pini ujë para, gjatë dhe pas ushtrimit tuaj për tu mbajtur të hidratuar.  

 Dëgjoni trupin tuaj dhe ndaloni çdo aktivitet nëse nuk ndiheni mirë. 

 Nëse nuk jeni të sigurt ose keni ndonjë problem shëndetësor, ju lutemi këshillohuni me mjekun 

tuaj.  
 

'Feel Good February' në Qendrën e Akomodimit Carraig 

Klikoni në 'lexo më shumë' për të parë një iniciativë të Qendrës së Akomodimit Carraig të quajtur 'Feel 

Good February'.  
 

 

 
 

 

 

Qendra e Akomodimit Carraig në Co Leitrim filloi një iniciativë të jashtëzakonshme të quajtur 'Feel 
Good February' e cila inkurajon dhe frymëzon frymën e komunitetit.  

 

Të gjithë fëmijët në qendër ishin të ftuar të takonin Pedro Dhinë e Petit dhe Patches Qengjin. Të gjithë 
kishin një kohë fantastike duke u takuar me Pedro dhe Patches!  

 

Nëse ka iniciativa të ngjashme që po ndodhin në qendrën tuaj, ju lutemi kontaktoni dhe na tregoni duke 
dërguar me email në IPASNewsletter@equality.gov.ie   

 

Linja e ndihmës për Shërbimin Jeziut të Refugjatëve (JRS) 

Shërbimi Jeziut për Refugjatë (JRS) Irlandë ofron një linjë ndihme konfidenciale për banorët dhe mund 
të ofrojë këshilla dhe mbështetje të pavarur. Mund të kontaktoni JRS në Telefonin falas 1800 929 008.  

 

 

Shërbimi Jeziut për Refugjatë (JRS) Irlandë ofron një linjë ndihme konfidenciale për banorët dhe mund 
të ofrojë këshilla dhe mbështetje të pavarur. JRS siguron qasje në përkthyes kur kërkohet.  

 

Telefoni Falas: 1800 929 008 
 

Orët e Shërbimit 

 
E hënë: 10:00 - 13:00 dhe 14:00 – 16:00 E martë: 10:00 - 13:00 dhe 14:00 - 16:00 E Mërkurë: 

Shërbimi i Postës zanore të Enjten: 10:00 - 13:00 dhe 14:00 - 16:00 e Premte: 10:00 - 14:00 - 14:00 - 

16:00  

 
Linja e ndihmës është e hapur katër ditë në javë. Është krijuar për të plotësuar dhe mbështetur 

shërbimet ekzistuese të ofruara nga agjencitë ligjore, organizatat joqeveritare dhe shoqëria civile. 

 
 

 

Linja ndihmëse do të:  
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sigurojë informacion dhe këshilla në lidhje me Mbështetjen në Procesin e Mbrojtjes Irlandeze për qasje 

në mbështetjet lokale dhe shërbimet ligjore. 

Ndiqni pyetjet dhe shqetësimet në lidhje me kushtet e jetesës. Kërkoni zgjidhje për çështjet dhe sfidat 

me të cilat përballen banorët. 
 

 

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 Shqipe ju lutemi klikoni   
 

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  
 

 

Zona për Fëmijë - Ngjyrosje 
Ju mund ta printoni këtë faqe dhe të ngjyrosni fotografinë me shokët/shoqet tuaj/a. Shpresojmë të 

kënaqeni!  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Zona për Fëmijë - Dita e Shën Patrikut 
Shpresojmë të shijoni këtë faqe për ngjyrosje me temën Dita e Shën Patrikut.  

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

Na kontaktoni  
 

Kemi dëshirë të dëgjojmë nga ju. A keni ndonjë histori për numrin tonë të ardhshëm? Nëse po, ju 

lutemi na kontaktoni në: ipasnewsletter@equality.gov.ie  

 
 

Versioni i shtypur 
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