
 

 

Buletini i IPAS-it  
 
 

Shërbimi i Akomodimit i Mbrojtjes Ndërkombëtare  Maj 2021 

I nderuar banor, 

Mirësevini në edicionin e majit të Buletinit IPAS.  
 

Ky botim i buletinit përmban informacionin më të fundit mbi vaksinën COVID-19. Buletini i 
këtij muaji gjithashtu përmban informacion mbi uebinarin e organizuar nga Zyra e 
Ombudsmanit për Fëmijë, një udhëzues për t'ju ndihmuar në nderimin e Ramazanit në 
mënyrë të sigurt, informacion mbi punën fantastike të Motrave Myslimane të Irlandës dhe 
Komitetet e Shërbimit të Fëmijëve dhe të Rinjve. 

 

Edicioni gjithashtu përmban një Letër nga një Ish-Banor, Dobitë e ecjes dhe këshilla për 
Meditim.  

 

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

 

Përshëndetje të përzemërta, 

Ekipi IPAS  

 

 

Informacione për Vaksinat 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.  

 

 
Dhënia e vaksinave COVID-19 është duke u zhvilluar. Njerëzit të cilët janë më të rrezikuar nga COVID-19 po vaksinohen së pari. HSE ka 
prodhuar video mbi vaksinat COVID-19 posaçërisht për njerëzit në Mbrojtjen Ndërkombëtare. Videot mund t’i shikoni këtu: 

 

•  Shqip 

•  Amarike 

•  Arabisht 

•  Frengjisht 

•  Gjeorgjisht 

•  Sorani Kurd 

•  Lingala 

•  Rusisht 

•  Somalisht 

•  Suahilisht 

•  Tigrinja 

•  Urdu 

•  Jorubisht 

•  Zulu 

 

Pyetjet e bëra më shpesh 

Gjeni përgjigje për çdo pyetje që mund të keni në lidhje 

me COVID-19. Klikoni në 'lexo më shumë' për më shumë 

informacion. 

 
 

 
Cilat vaksina COVID-19 ofrohen në Irlandë?  

 

Janë tre vaksina që aktualisht ofrohen në Irlandë. Vaksina Janssen (J&J) pritet të 

miratohet së shpejti. Ato janë:  

 1. Vaksina Pfizer/BioNTech  

Broshurë informative në lidhje me vaksinën COVID-19 (Pfizer / BioNTech, Comirnaty) në Shqip, 



 Arabisht, Frengjisht, G eorgjisht, K urde Sorani, Rusisht, S omalisht, Urdu, Jorubisht 
 

 2. Vaksina Moderna 



Broshurë informative për vaksinën COVID-19 (Moderna) në Shqip, Arabisht, Frengjisht, 

 Gjeorgjisht, Kurde Sorani, Russisht, Somalisht, Urdu, Jorubisht 
 

 3. Vaksina AstraZeneca 

Aktualisht vaksina AstraZeneca po u ofrohet vetëm atyre midis moshës 60-70 vjeçe.  

Informacion dhe kujdes i mëtejshëm në lidhje me vaksinën COVID-19 (AstraZeneca) në 

Shqip, Arabisht, Frengjisht, Gjeorgjisht, Kurde Sorani, Rusisht, Somalisht, Urdu, Jorubisht 
 

Të gjitha vaksinat që përdoren në Irlandë kanë kaluar nëpër testime dhe shqyrtime shumë 

të afërta nga Agjencia Evropiane e Barnave për t'u siguruar që ato janë të sigurta dhe 

funksionojnë.  

Ju mund të gjeni broshurat e përkthyera të Informacionit dhe të kujdesit pasues për 

vaksinat që përdoren në Irlandë këtu 

A ka ndonjë që nuk duhet të marrë vaksinat COVID-19?   
 

Ka shumë pak njerëz që këshillohen të mos marrin vaksinën. Këta janë njerëz që kanë 

pasur një reagim të rëndë alergjik ndaj kësaj vaksine ose pjesëve të kësaj vaksine në të 

kaluarën. Punonjësi i kujdesit shëndetësor do të sigurohet që vaksina të jetë e 

përshtatshme për ju para se ta bëni. 

A funksionojnë vaksinat COVID-19? 
 

Të gjitha vaksinat COVID-19 që përdoren në Irlandë janë jashtëzakonisht të efektshme në 

parandalimin e vdekjes dhe shtrimit në spital. Vaksina Pfizer dhe Moderna ulin rrezikun e 

COVID-19 për rreth 95% pas dy dozave. Vaksina Oxford / Astra Zeneca ul rrezikun me 

rreth 82% pas dy dozave. Të gjitha vaksinat kanë ulur rrezikun e shtrimit në spital për shkak 

të COVID-19 për 100%. 

A janë të sigurta vaksinat COVID-19? 
 

Të gjitha 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 ende të kalojnë 

nëpër të njëjtat vlerësime të sigurisë dhe efektivitetit që kalojnë të gjitha vaksinat dhe ilaçet 

e tjera para se të aprovohen. 

Kur mund të marr një vaksinë COVID-19? 
 

Një vaksinë COVID-19 u ofrohet së pari personave të moshës 70 vjeç e lart, punonjësve 

të kujdesit shëndetësor dhe personave nën 65 vjeç me probleme të rënda shëndetësore. 

Pastaj, njerëzve do t'u ofrohet vaksina bazuar në moshën e tyre - nga 70 vjeç e poshtë.  

Njerëzve që jetojnë dhe punojnë në ambiente të mbushura me njerëz do t'u ofrohet 

gjithashtu vaksina. HSE, Menaxheri i Qendrës tuaj ose mjeku juaj i përgjithshëm do t'ju 

njoftojë kur është radha juaj të merrni vaksinën.   

A duhet të marr vaksinën kundër COVID-19?  
 

Është zgjedhja juaj nëse do ta merrni apo jo. Personi që ju jep vaksinën do t’ju pyes nëse 

pranoni të merrni vaksinën. Bëni personit që ju vaksinon çdo pyetje që mund të keni.  

A mund të marr akoma COVID-19 edhe pse kam bërë vaksinën?  
 

Të gjitha vaksinat COVID-19 që përdoren në Irlandë janë shumë efektive. Ekziston një 

mundësi e vogël që mund të merrni akoma COVID-19 edhe nëse jeni vaksinuar. Por edhe 

nëse infektoheni, vaksina do t'ju mbrojë nga sëmundja e rëndë që ndonjëherë mund të 

shkaktojë virusi.  

A më duhet vaksina nëse e kam patur COVID-19 tashmë?  
 

Po, duhet të merrni vaksinën COVID-19 për t'ju mbrojtur nga infeksioni.  
 

A mund t'ju japë vaksina COVID-19? 
 

Vaksinat që përdoren në Irlandë nuk përmbajnë asnjë virus të gjallë që shkakton COVID-

19. Kjo do të thotë që një vaksinë COVID-19 nuk mund të ju bëjë të sëmureni me COVID-

19. Zakonisht duhen disa javë që trupi të krijojë imunitet pas vaksinimit. Kjo do të thotë se 

është e mundur që një person mund të infektohet me virusin që shkakton COVID-19 pak 

para ose menjëherë pas vaksinimit dhe akoma të sëmuret. Kjo pasi vaksina nuk ka pasur 

kohë të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje.  

Pasi të marr vaksinën COVID-19, a mund të ndaloj të mbaj maskën?  
 

Fatkeqësisht, jo. Ende ekziston një mundësi e vogël që të merrni COVID-19 pasi të keni 

bërë vaksinën. Ekziston gjithashtu një mundësi që ju të mund të përhapni COVID-19, edhe 

nëse nuk sëmureni vetë. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të vazhdoni të 

lani duart, të mbani distancën dhe të vendosni një mbulesë fytyre.   

A janë të sigurta vaksinat COVID-19 në shtatzëni dhe për nënat që ushqejnë me gji?  



Nëse jeni shtatzënë mund të merrni vaksina COVID-19. Të gjitha informacionet që kemi 

në këtë moment na tregojnë se nëse bëni vaksinë COVID-19 gjatë shtatzënisë tuaj nuk do 

të ketë efekt mbi fëmijën tuaj. Mjeku juaj i përgjithshëm, mamia ose obstetri mund t'ju japin 

më shumë informacion. Sigurohuni që personi që ju jep vaksinën e di që jeni shtatzënë. 

Kjo sepse vaksinat duhet të bëhen midis 14-33 javëve të shtatzënisë. Vaksinat janë 

gjithashtu të sigurta nëse ushqeni me gji. 

Marrja e vaksinës do t'ju ndalojë të sëmureni rëndë nga COVID-19.  

 

A ndikojnë vaksinat COVID-19 në fertilitet?  
 

Nuk ka asnjë provë që ndonjë nga vaksinat COVID-19 që përdoren në Irlandë do të ndikojë 

në fertilitetin tuaj.  

A ka ndonjë efekt anësor nga vaksinat COVID-19?  
 

Si të gjitha ilaçet, vaksinat mund të kenë efekte anësore. Efektet anësore janë kryesisht të 

lehta ose të moderuara dhe përfshijnë gjëra të tilla si dhimbje në krah ose kruarje në pjesën 

ku është bërë injeksioni, të ndjeheni të lodhur, të ndjeheni të sëmurë, gjëndra limfatike të 

fryrë në krahun ku është dhënë vaksina, të keni ftohtë ose të ndjeheni sikur keni ethe. Disa 

njerëz nuk marrin aspak efekte anësore. Më rrallë, njerëzit përjetojnë pagjumësi, ose 

dobësi të përkohshme në muskujt e fytyrës. Efektet anësore nga një vaksinë COVID-19 

janë të ngjashme me efektet anësore që mund të keni nga vaksinat e tjera. Ne e dimë që 

efektet anësore serioze të vaksinave, si një reaksion alergjik, janë jashtëzakonisht të rralla. 

Mund të mësoni më shumë detaje mbi efektet anësore në broshurat e vaksinave të 

përkthyera hkëtu 

Ku mund të gjej informacion të besueshëm në lidhje me COVID-19 të cilit mund t’i besoj?  
 

Ka shumë informacione online 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. Uebfaqja e HSE hse.ie ka shumë informacione rreth vaksinave 

COVID-19 dhe mbi COVID-19.  

Ky informacion është përgatitur nga ekspertë të vaksinave që punojnë në Irlandë dhe 

bazohet në kërkimin më të azhurnuar. Gjithashtu mund të telefononi HSELive në 1850 24 

1850. 

Ju gjithashtu mund të gjeni informacione të përkthyera, përfshirë video mbi vaksinën 

COVID-19 dhe broshurat e vaksinave, në më shumë gjuhë këtu:  

 https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine- 

 materials/covid-19-vaccine-translated-materials/ 
 

Ne do të vazhdojmë t'ju mbajmë të azhurnuar në javët e ardhshme përpara dhe t'ju 

ofrojmë informacione të mëtejshme rreth vaksinës COVID-19. 

Ndërsa ka shpresë në horizont me dhëniën e vaksinës COVID-19, ne kemi nevojë që 

ju të vazhdoni përpjekjet tuaja për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj nga 

Coronavirusi.  

 

Këshilla për Shkollat e Sigurta gjatë COVID-19 

Të gjitha shkollat kanë vendosur rregulla dhe rutina të cilat 

duhet të ndiqen për t'i mbajtur të gjithë të sigurt gjatë 

pandemisë COVID-19.  

 

 
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.  

• Ndonjë simptomë tjetër të zakonshme të COVID-19 - një kollë e re, humbje ose 

ndjenjë e ndryshuar e shijes ose erës, gulçim ose një problem ekzistues me 

frymëmarrje 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 pazakonta 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 kufizojnë lëvizjet e tyre dhe të mos ndjekin shkollën.  

 
 

Shembull: Kontakti i ngushtë duhet të kufizojë lëvizjet 

Conor O’Kane i Scoil Mhuire është në klasën e 2-të. Një fëmijë në podin e tij ka dalë pozitiv 

për COVID-19. Pas një vlerësimi të rrezikut të shëndetit publik, Conor është identifikuar si 

http://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine-


një kontakt i ngushtë. Prindërit e Conor informohen se ai duhet të kufizojë lëvizjen e tij për 

14 ditë që nga dita kur ishte në kontakt të fundit me fëmijën që doli 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.   

 

 
• Praktika e mirë e larjes së duarve dhe higjienës - e rëndësishme për të gjithë 

nxënësit. Sigurohuni që fëmija juaj të dijë të përdorë një facoletë për të mbuluar 

kollën ose teshtitjet ose të kollitet ose teshtijë në bërryl. 

• Në klasat e larta fillore dhe në pas-fillore - procedurat e distancimit fizik duhet 

të ndiqen nga të gjithë.  

• Shkolla fillore - fëmijëve të vegjël nuk u kërkohet të praktikojnë distancimin fizik, 

por janë organizuar në podse brenda klasës. 

• Është një kërkesë 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 i 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 shoqëror 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 shihni www.gov.ie/schools 

 

 

Siguria dhe Mirëqenia e Fëmijëve në Sigurimin Direkt 

Zyra e Avokatit të Popullit për Fëmijët organizoi një uebinar 

për të shënuar fillimin e raportit të tij mbi ‘Sigurinë dhe 

Mirëqenien e Fëmijëve në Sigurimin Direkt’.  

 
 
 
 

Zyra e Avokatit të Popullit për Fëmijët (OCO) filloi zyrtarisht raportin e saj në ‘Sigurinë dhe 

Mirëqenien e Fëmijëve në Sigurim Direkt’ në 27 Prill. Për të shënuar fillimin, OCO organizoi 

një ngjarje në internet duke diskutuar gjetjet dhe rekomandimet e tij.  

 
IPAS e ka mirëpritur raportin dhe ka punuar për ca kohë tani në zhvillimin dhe zbatimin e 

veprimeve nëpër qendra për të siguruar që rekomandimet e raportit do të zbatohen.  

 
Për të adresuar çështjet e identifikuara nga OCO, një seri masash janë vendosur tashmë, 

duke përfshirë: 

 

• Zhvillimi i një procesi të ri për të vlerësuar nëse ndonjë aplikues i ri ka nevoja të 

veçanta që duhet të merren parasysh para se të marrin ofertën e tyre të 

akomodimit  

• Zbatimi i vazhdueshëm i planit për të lëvizur të gjithë fëmijët dhe familjet e 

mbetura ende që jetojnë në mjedise të mbledhura të stilit të hoteleve, në pronësi 

të derës ose strehimit të pavarur të jetesës;  

• Krijimi i një Ekipi të ri për Mirëqenien e Banorëve që do të zhvillojë një sistem të 

menaxhimit të çështjeve për banorët dhe familjet që janë identifikuar se kanë 

çështje të rëndësishme ose nevoja;  

• Angazhimi më i ngushtë me Tusla, agjencia e fëmijëve dhe familjes, për të 

zhvilluar procedura që do të sigurojnë mbështetje më të madhe për familjet që 

përjetojnë probleme  

 

Shane O’Connor, Zyrtari Kryesor për IPAS, foli në uebinarin e OCO dhe diskutoi 

angazhimin e IPAS për të siguruar strehim me cilësi të lartë dhe shërbime të lidhura me  

http://www.gov.ie/schools


të për banorët. Shane gjithashtu foli për mirëseardhjen që kanë marrë qendrat e reja të 

akomodimit familjar të hapura së fundmi në Galway dhe Letterkenny, duke thënë, "Ka 

pasur një angazhim fantastik në komunitetet lokale dhe IPAS do të kërkojë të ndërtojë mbi 

atë model." Vetë Ombudsmani i Fëmijëve, Dr. Niall Muldoon, gjithashtu pranoi angazhimin 

pozitiv të IPAS dhe Tusla me hetimin duke thënë "Gjatë 12 muajve të fundit ne kemi qenë 

të angazhuar në mënyrë aktive me secilin nga shërbimet dhe ata kanë qenë 

jashtëzakonisht të zellshëm në përgjigjet ndaj nesh. Prania e tyre këtu sot shënon një fillim 

të ri për sistemin e Sigurimit Direkt. “ 

 

Ramazani & COVID-19 

Një ngjarje e rëndësishme për banorët myslimanë është 

muaji i shenjtë i Ramazanit, i cili filloi në 13 Prill dhe do të 

zgjasë deri në 12 Maj. Klikoni në 'lexo më shumë' për të 

mësuar në lidhje me këshillat dhe mbështetjet që janë 

vendosur gjatë Ramazanit.  

 

Qendrat e Akomodimit ndahen nga njerëz me shumë prejardhje dhe besime të ndryshme. 

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 

lutje të përditshme dhe ushqime të veçanta.  

 
Menaxherët e qendrave kanë marrë masa për të përshtatur drejtimin e përditshëm të 

qendrave për të akomoduar nevojat e banorëve myslimanë 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 kanë vendosur masa për të mbështetur banorët: 

 
• për të akomoduar kohën e vaktit ose ambientet 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 të Qendrës do të qëndrojnë në fuqi. 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: 

 
•  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 

 

Motrat muslimane të Irlandës janë këtu për të ndihmuar këtë Ramazan 

Motrat Muslimane të Irlandës (MSOE) është një organizatë 

e pavarur e grave kryesisht myslimane që jetojnë në 

Irlandë. MSOE janë një organizatë vullnetare me qëllim që 

të ofrojnë mbështetje për gratë (gratë muslimane në 

veçanti), duke inkurajuar integrimin dhe duke punuar së 

bashku për të përfituar shoqërinë e gjerë.  

 

 
Motrat Muslimane të Irlandës (MSOE) është një organizatë e pavarur e grave kryesisht 

myslimane që jetojnë në Irlandë. MSOE janë një organizatë vullnetare me qëllim që   
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ofrojnë mbështetje për gratë (gratë muslimane në veçanti), duke inkurajuar integrimin dhe 

duke punuar së bashku për të përfituar shoqërinë e gjerë.  

MSOE kanë qenë të zëna me përgatitjen e pakove për familjet brenda komunitetit 

mysliman gjatë muajit të Ramazanit. Një fushatë tjetër me të cilën janë përfshirë MSOE 

është dhënia e pakove ushqimore burrave të rinj myslimanë gjatë gjithë muajit të 

Ramazanit. Agjërimi fillon nga Agimi deri në Muzg dhe shumë mund të mos kenë qasje në 

kuzhinë në një hotel. Pakot përmbajnë një përzierje të jogurtëve, shufrave proteinike, 

frutave, arrave dhe më shumë. Pakot mbushen çdo javë me ushqime të reja.   

Aktet e dashamirësisë së MSOE duhet të tregojnë se janë këtu për të ndihmuar, se 

kujdesen dhe për të krijuar një ndjenjë të përkatësisë në komunitet. Ky është Ramazani i 

dytë që festohet në mbyllje, por ka ende ndjenjën e shpirtit të komunitetit.  

Nëse dëshironi të mësoni më shumë për Motrat Myslimane të Irlandës dhe punën e tyre 

vullnetare, vizitoni: https://msoe.ie/ ose shikoni një intervistë të fundit në Ireland AM këtu. 

 

Komitetet e Shërbimeve për Fëmijë dhe të Rinj  

Komitetet e Shërbimeve të Fëmijëve dhe të Rinjve 

(CYPSC) janë përgjegjëse për planifikimin dhe 

bashkërendimin e shërbimeve për fëmijët dhe të rinjtë në 

çdo qark në Irlandë. Kompetenca e tyre e moshës përfshin 

të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e moshës 0 deri 24 vjeç.   

 

Komitetet e Shërbimeve të Fëmijëve dhe të Rinjve (CYPSC) janë përgjegjëse për 

planifikimin dhe bashkërendimin e shërbimeve për fëmijët dhe të rinjtë në çdo qark në 

Irlandë. Kompetenca e tyre e moshës përfshin të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e moshës 0 

deri 24 vjeç.  

Fushata 'COVID Word' është një shembull i punës fantastike për të cilën kanë kontribuar 

CYPSC. COVID Word ishte një fushatë e mediave sociale e krijuar në bashkëpunim me të 

rinj nga Sligo, Leitrim dhe South Dublin dhe në një partneritet midis Foróige dhe Komiteteve 

të Fëmijëve dhe Shërbimeve të të Rinjve.  

Të rinjtë ndanë historitë e tyre të jetesës gjatë pandemisë dhe pranuan që asnjë përvojë e jetuar 

me COVID-19 nuk është e njëjtë. Në këtë pasiguri, ndihmon thjesht të dish që nuk je vetëm. 

Ekziston një fuqi e jashtëzakonshme në mbështetjen e bashkësisë - për të përballuar periudha 

të vështira dhe për t'i bërë kohërat e mira edhe më të ndritshme.  

CYPSC ka krijuar këtë hartë ku të mund të shihni se çfarë ofron CYPSC në qarkun tuaj.  

 

Një histori nga një ish-banor i Qendrës  

Jane * është një ish-banore e Qendrës së Akomodimit 

Kinsale në Cork dhe ajo tani po tregon përvojën e saj të 

procesit të Mbrojtjes Ndërkombëtare. "Tani kam një vend 

për të thirrur një shtëpi, larg shtëpisë, të gjitha falë njerëzve 

të sjellshëm dhe të durueshëm që kam takuar gjatë 

udhëtimit tim." - Jane * 

 
 
 
 
 
 

Jane, një ish-banore e Qendrës së Akomodimit të Rrugës Kinsale në Cork tregon historinë 

e saj:  

“Emri im është Jane * dhe unë jam një ish-banore e Qendrës së Akomodimit Kinsale në 

Cork. Unë arrita vetëm nga Zimbabve dhe kam jetuar në Irlandë që nga maji i vitit 2018. 

Kam marrë një përgjigje pozitive për kërkesën time për azil pas një viti e 6 muaj.   

Të gjithë me të cilët jam shoqëruar nga qendra e akomodimit; menaxhmenti, siguria, 

stafi, avokati, këshilltari dhe të huajt që u bënë miq dhe familje, kontribuan pozitivisht 

gjatë gjithë rrugës.  

Ndërsa prisja përgjigjen time, isha me fat që na lejuan të punojmë dhe bëra një punë 

brenda profesionit tim, gjë që më mundësoi të vazhdoja studimet në Administratën 

Mjekësore.  

Shpejt pasi mora vulën 4, ishte koha të largohesha nga Qendra e Akomodimit të Rrugës 

Kinsale dhe në një vend timen. Në fillim isha në ankth për sa i përket qasjes në strehim në 

Irlandë dhe tashmë kisha hasur në shumë dezinformata rreth temës. Unë u angazhova me 

një oficer shumë mbështetës të Rivendosjes nga Peter McVerry Trust, i cili ndihmon 

njerëzit të largohen nga Sigurimi Direkt dhe të vendosen në Komunitetin Irlandez. Kjo ishte 

shumë e dobishme. Zonja shpjegonte gjithçka në detaje dhe rregullisht mbante lidhje me 

mua. Ajo gjithashtu dërgonte prona të disponueshme dhe të përballueshme çdo ditë.  

https://msoe.ie/


Pas një muaji kërkim shtëpie, pavarësisht nga disa sfida, arrita të lidhesha me një agjent 

të mirë të pasurive të patundshme nga një Agjensi me reputacion e Letting-ut, e cila kërkoi 

kohë për të parë referencat e mia dhe më konsideroi të arsyeshme si qiramarrës në një 

nga pronat që ajo kishte hedhur në treg. Më ofruan një apartament komod të ngrohtë në 

zemër të qytetit. Tani kam një vend për ta quajtur shtëpi, larg shtëpisë, të gjitha falë 

njerëzve të sjellshëm, të durueshëm që kam takuar gjatë udhëtimit tim. Unë u jam 

mirënjohës të gjithëve që morën kohën e tyre për të më mirëpritur dhe për të qenë të 

durueshëm me mua, ndërsa përshtatem në shtëpinë time të re në Irlandë.”   

* Emrat janë ndryshuar për të respektuar privatësinë e Jane.  
 

Nëse dëshironi të ndani përvojën tuaj të ardhjes në Irlandë në gazetën, ju lutemi 

dërgoni me email ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 

Pse Ecja është e Rëndësishme  

Ushtrimet e rregullta janë të shkëlqyera për shëndetin tuaj 

mendor dhe fizik. Ato rrisin disponimin tuaj dhe ju bëjnë të 

ndiheni mirë. Një nga format më të lehta dhe më efektive të 

ushtrimit është ecja.  

 

Ushtrimet e rregullta janë të shkëlqyera për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Ato rrisin 

disponimin tuaj dhe ju bëjnë të ndiheni mirë.  

Një nga format më të lehta dhe më efektive të ushtrimit është ecja.  

Ecja: 

• Djeg kaloritë 
• Forcon zemrën tuaj 
• Ul sheqerin në gjak 

• Rrit energjinë dhe sistemin tuaj imunitar 
• Përmirëson disponimin tuaj  
• Pastron mendjen tuaj 
• Ju lejon të jeni më krijues  

Ecja gjithashtu ul stresin dhe ju bën të ndiheni më të qetë. De-stresimi gjatë pandemisë 

COVID-19 është diçka që të gjithë duhet të përpiqen të bëjnë. Rregulli 5 km është hequr 

dhe ju mund të ecni kudo rreth qarkut tuaj.  

Për ta mbajtur stërvitjen tuaj interesante, mund të zbuloni shtigje të reja për ecje pranë jush. Shikoni 

rekomandimet e Irlandës në këmbë këtu. 

Sport Ireland gjithashtu ka shumë mundësi shtigje për të ecur dhe ju mund të zgjidhni sa e 

gjatë ose e shkurtër do të donit të ishte shëtitja, dhe të gjeni një shteg që ju përshtatet më 

shumë:  https://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails. 

 

Dobitë e Meditimit përqëndrues 

Meditimi përqëndrues është praktikë e vëmendjes për çdo 

gjë që po ndodh në momentin e tanishëm dhe për ta 

përjetuar atë pa gjykim. Çdokush mund të praktikojë 

përqëndrimin. Është e lehtë të përshtatet në ditën tënde. 

Mund ta bëni atë për një minutë në një kohë.  

 

Meditimi përqëndrues është praktikë e vëmendjes për çdo gjë që po ndodh në momentin 

e tanishëm dhe për ta përjetuar atë pa gjykim. Çdokush mund të praktikojë përqëndrimin. 

Është e lehtë të përshtatet në ditën tënde. Mund ta bëni atë për një minutë në një kohë. 

Dobitë e meditimit përqëndrues 
 

Meditimi përqëndrues ndihmon që t’ju sjellë në të tashmen. Kjo ju ndihmon të 

përqendroheni në atë që po ndodh në këtë moment. Ju lejon të zhvilloni një zakon të ri që 

ndihmon në dobësimin e zakoneve të vjetra dhe të padobishme të të menduarit. 

Përqëndrimi në momentin aktual mund t'ju ndihmojë të shijoni më shumë botën përreth 

jush. 

Si të jemi më të vëmendshëm 
 

Vënia në vëmendje e mendimeve, ndjenjave, ndjesive dhe botës përreth jush është hapi i 

parë për të qenë më të vëmendshëm. 

Mënyrat se si mund të jeni më të vëmendshëm çdo ditë 
 

• Vini re gjërat e përditshme, të tilla si ajri që thithni dhe ushqimi që hani  
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• Zgjidhni të njëjtën kohë çdo ditë gjatë së cilës vendosni të jeni të vetëdijshëm për 

botën përreth jush  

• Ecja e lehtë ose joga mund t'ju ndihmojë nëse e keni mendjen e mbingarkuar  

• Emërtoni mendimet dhe ndjenjat, për shembull, 'ky është ankthi'  

• Çlirohuni nga e kaluara dhe e ardhmja 

 

Letër falënderimi nga banorët në Englinton  

Banorët e hotelit Eglinton në Galway kanë shkruar një letër 

të hapur për t’i falënderuar ata që i ndihmuan gjatë gjithë 

pandemisë COVID-19. Klikoni në 'lexo më shumë' për të 

parë letrën e hapur.  

 

 
Banorët e hotelit Eglinton në Galway kanë shkruar një letër të hapur për t’i falënderuar ata 

që i ndihmuan gjatë gjithë pandemisë COVID-19. 

 
Në emër të të gjithëve që jetojnë në Hotel Eglinton, dëshirojmë të falënderojmë të gjithë 

ata që na kanë mbajtur të sigurt gjatë këtyre kohërave veçanërisht të vështira. 

 
Edhe në fatkeqësi ne kemi qenë të bekuar që të jemi në gjendje të përparojmë dhe kemi 

bërë çmos për të qëndruar pozitivë dhe për të qëndruar të lidhur me komunitetin tonë lokal. 

Jam shumë krenar për mënyrën sesi të gjithë kanë përballuar dhe që të gjithë kemi arritur 

të qëndrojmë të motivuar dhe pozitivisht. Ne u jemi përgjithmonë mirënjohës të gjithë 

punonjësve të vijës së frontit, disa prej të cilëve kanë rrezikuar jetën e tyre për t'i mbajtur 

të gjithë të sigurt.  

 
Kemi një Komitet shumë të fortë të Banorëve në Eglinton dhe gjatë gjithë vitit jemi përpjekur 

të qëndrojmë të lidhur me miqtë tanë në komunitetin tonë lokal përmes Zoom dhe 

WhatsApp.  

 
Ne kishim takime javore të Zoom dhe krijuam një Chat në WhatsApp në të cilin njerëzit 

mund të kontribuonin rregullisht dhe u përdor për të mbajtur njerëzit të informuar, për të 

mbajtur njerëzit të motivuar, për të mbajtur njerëzit të angazhuar dhe për të lejuar që të 

gjithë të mbështesnin njëri-tjetrin. 

 
Arritëm të bënim orë në internet, të shkollojmë fëmijët tanë në shtëpi, të kufizojmë kontaktet 

tona shoqërore dhe të gjithë u përmbaheshim udhëzimeve COVID-19.   

 
Ne mbajtëm festën e parë të Krishtlindjeve në Zoom Online, e cila ishte një sukses i madh 

dhe ishim të bekuar që Kryetari i Komunës së Galway, Z. Mike Cubbard të merrte pjesë 

virtualisht. Ne ishim gjithashtu të privilegjuar të merrnim një letër mbështetje nga Presidenti 

i Irlandës, Michael D. Higgins. Festa kishte muzikë fantastike dhe fëmijët na bënin të 

buzëqeshnim me shfaqjet e tyre super të talentuara.  

 
Kemi pasur orë arti dhe orë kopshtarie përmes Zoom dhe tani që moti po përmirësohet 

kemi orë një në një në kopsht. Ishim me shumë fat që morëm fonde për të marrë kopshtin 

tonë, një gropë rëre dhe kuzhinë balte për fëmijët. 

 
Kur kufizimet u hoqën për një kohë, ishim të ftuar në një Ditës së Donacioneve në parkun 

lokal, kishim tortë në kopshtin e komunitetit tonë. Gjithashtu kemi pasur orë në internet për 

bërjen e kartolinave dhe të gjithë po shijojnë orët javore të Zoom Dance.  

 
Dëshirojmë të përmendim disa njerëz shumë të veçantë të cilët me të vërtetë na kanë 

ndihmuar dhe mbështetur gjatë disa periudhave veçanërisht të vështira të vitit të kaluar, 

në një pandemi që ndryshoi plotësisht jetën tonë.  

 
Pa mirësinë dhe gjestet e këtyre njerëzve, të cilët vetë po përjetonin kohë të vështira, ne 

do të ishim më të izoluar. Këta njerëz kanë demonstruar dhembshuri të vërtetë dhe ata 

janë miq besnikë, të cilët na mbështetën përmes Zoom, WhatsApp, ëmbëlsirave dhe 

Donacioneve dhe ata na kontrollonin rregullisht, na mbanin të azhurnuar dhe u siguruan 

që ne të ishim mirë.  

 
Ne jemi vërtet të bekuar që këta njerëz mendojnë për ne dhe do të dëshironim që ata të 

merrnin një mirwnjohje të veçantë dhe t’u japim falënderime dhe mirënjohje.  

 
Këta njerëz si grup pasuruan vërtet jetën tonë dhe ata janë: 

 

Menaxhmenti dhe stafi në Eglinton. 



Për të gjithë ata që marrin pjesë në Komitetin dhe Kopshtin e Banorëve të Eglinton. 
 

Për të gjithë mjekët tanë, infermierët, stafin e HSE, mbajtësit e dyqaneve, personelin në 

prapavijë dhe punëtorët thelbësorë që ndihmuan të na mbanim gjallë dhe të sigurt në çdo 

kohë. 

 
Për miqtë tanë të mrekullueshëm që janë të gjithë të veçantë dhe fantastikë, Brendan Smith 

nga DERI, Kay Synott, Mësuesi ynë i Kopshtarisë, Aoife nga Qendra e Arteve, Monica, 

Suzanne McKane dhe Obert Makaza nga projekti BRIDGE, Marian dhe Janet nga Croí na 

Gaillimhe, Fiona Blaney nga GCP dhe LGGG, Franciska dhe Femhe dhe të gjithë në 

Consider It Cakes që na dhanw ëmbëlsira të shijshme të pjekura dhe ëmbëlsira për 

ditëlindje dhe raste të veçanta dhe të cilët gjithashtu kanë ndihmuar në organizimin e 

gjuetive të Vezëve të Pashkëve dhe të na bëjnë të buzëqeshim.  

 
Karen dhe të gjithë në Refugjatët Fáilte në NUIG për dhurimin e tualeteve. 

 

Rachel dhe një grup njerëzish të mirë që organizuan një Festë Dhurimi në Salthill pas 

lehtësimit të kufizimeve.  

 
Klubi Real Action Kids për organizimin e një feste në Zoom dhe qese dhuratash për të 

gjithë fëmijët.  

 
Mary dhe të gjithë në D Dance që aktualisht po zhvillojnë orë javore falas të vallëzimit për 

të gjithë në Zoom.  

 
Për Liam dhe Francesca Cunningham të cilët organizuan një Konkurs Arti për Krishtlindje 

dhe ushqime për të gjithë ne.  

 
Ishte kaq e rëndësishme sa që kishim njerëz që qëndronin në kontakt me ne, për të na 

kujtuar dhe për të na inkurajuar dhe këshilluar se si ta mbajmë lulëzimin e kopshtit të 

komunitetit tonë, për të na ndihmuar të organizojmë Partinë tonë të parë të Zmadhimit të 

Krishtlindjeve online dhe për të na parë si jemi rregullisht dhe për të na dhënë shpresë.  

 
Pra, ndërsa kemi pasur disa kohë të errëta, ka pasur disa kohë të ndritshme dhe si njerëz, 

ne të gjithë jemi mbledhur së bashku.  

 
Ne jemi krenarë për atë që kanë bërë të gjithë dhe mezi presim që të hiqen kufizimet dhe 

të jemi në gjendje të shohim njëri-tjetrin përsëri personalisht.  

 
 

Linja ndihmëse e Shërbimit Jesuit për Refugjatë (JRS)  

Shërbimi Jesuit për Refugjatë (JRS) në 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 Jesuit për Refugjatë (JRS) në 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  

E enjte: 10:00-13:00 dhe 14:00-16:00  

E premte: 10:00-13:00 dhe 14:00-16:00  

 
Linja ndihmëse 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: 

 
Sigurojë informacion dhe këshilla në lidhje me procesin e Mbrojtjes 

Irlandeze, qasjen në mbështetjen lokale dhe shërbimet ligjore  

Ndjekë pyetjet dhe shqetësimet në lidhje me kushtet e jetesës  



Kërkojë zgjidhje për çështjet dhe sfidat me të cilat përballen banorët  

 
 
 

Përkthimet e 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 gjuhën shqipe 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 

 

Zona për Fëmijë – Ngjyrosje  

Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ta ngjyrosni 

fotografinë me miqtë tuaj.  

Shpresojmë të kënaqeni! 

 
 
 
 
 
 

 
Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ta ngjyrosni fotografinë me miqtë tuaj. 

Shpresojmë të kënaqeni!  



 

 

Zona për Fëmijë – Ngjyrosje  

Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ta ngjyrosni fotografinë me miqtë tuaj.  

Shpresojmë të kënaqeni!  

 

 
 
 
 
 

 
Ju mund ta printoni këtë faqe dhe ta ngjyrosni fotografinë me miqtë tuaj. 

Shpresojmë të kënaqeni!  

 



 
 

Versioni i shtypur 

Na kontaktoni 
 

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

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie

