
Huddersfield

#KirkleesWelcomes 
Të punojmë së bashku për të mbështetur dhe për të festuar emigracionin 

Welcome to Kirklees 



Hyrje 
Kirklees është një vend i mirëseardhjes. 

Ajo ka komunitete të ndryshme dhe në të 

jetojnë njerëz të ardhur nga vende të 

ndryshme të botës. 

 

Ne dëshirojmë që ju të kuptoni 

komunitetin lokal ku jetoni, të keni 

mbështetjen e nevojshme në fillimin e 

një jete të re, të përmirësoni njohjen e 

gjuhës angleze dhe të arrini të realizoni 

aspiratat tuaja, pavarësisht nëse kjo 

nënkupton krijimin e miqësive të reja, 

përmirësimin e gjuhës angleze, mësimin 

e kualifikimeve të reja apo punësimin. 

 

Kjo paketë ka për qëllim t'ju japë 

informacionin e nevojshëm që do t'ju 

ndihmojë të jetoni dhe të stabilizoheni 

në banesën tuaj të re në Huddersfield. 

Në të shpjegohet asistenca dhe 

shërbimet që janë në dispozicionin tuaj 

në nivel lokal. Paketa përfshin 

gjithashtu të dhëna kontakti të 

organizatave të komunitetit që mund 

t'ju mbështesin për të zhvilluar një rrjet 

kontaktesh në Huddersfield. 
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1. Rreth Kirklees 

Bashkia metropolitane e Kirklees është një 

qytet në qarkun West Yorkshire, Angli. Ajo 

ka një popullsi prej 422,500 banorësh 

(2011), dhe përfshin qytetet dhe fshatrat 

Batley. Birstall, Cleckheaton, Denby Dale, 

Dewsbury, Heckmondwike, Holmfirth, 

Huddersfield,Kirkburton, Marsden, Meltham, 

Mirfield dhe Slaithwaite. Huddersfield është 

vendbanimi më i madh i qarkut dhe është 

qendra administrative e Këshillit. 

2. Ruajtja e fshehtësisë 
(konfidencialiteti) 

I gjithë personeli që përfshihet në mbështetjen tuaj është i vetëdijshëm se informacioni për familjen 

dhe vendbanimin tuaj duhet të mbahet konfidencial. 

Megjithatë, ligji thotë se ne mund të na nevojitet të zbulojmë informacionin tuaj tek një palë e tretë 

pa pëlqimin tuaj. Kjo ndodh shumë rrallë, në rastet kur: 

• Një anëtar i personelit është i shqetësuar se ju mund të dëmtoni veten ose të tjerët 

• Një fëmijë ose i ri/e re në kujdesin tuaj është në rrezik 

• Një autoritet gjyqësor na udhëzon të zbulojmë informacionin tuaj 

• Nëse ndjejmë se mund të jeni në rrezik nga të tjerët. 
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 3. Banesa juaj dhe 

ndjenja e sigurisë 

 

Ne duam që të gjithë të jenë krenarë për komunitetet ku jetojnë, të 

ndihen të lumtur, të sigurt dhe të përshtaten mirë. Aftësimi i njerëzve 

për t'u përfshirë në mënyrë aktive në jetën e lagjeve të tyre dhe 

vendimet që ndikojnë në to do të krijojnë komunitete më të forta dhe 

një distrikt më koheziv. 

Numra dhe informacione të rëndësishme 

Telefon: 999 - vetëm në raste urgjencash 

Kur të telefononi 999, ju do të pyeteni nëse keni nevojë 

për policinë, zjarrfikësen apo ambulancën. 

Policia: Policia: Ekzistojnë dy numra policie, një për 

raste urgjencash dhe një tjetër për raste jo 

urgjente. 
Policia duhet të thirret në numrin 999 vetëm kur ekziston 
rrezik për jetën ose rrezik që lëndimi do të shkaktohet së 
afërmi. Shembujt përfshijnë aksidente të rënda rrugore, 
sulme, çrregullime serioze ose një krim që po ndodh. 

Zjarrfikësja: Telefononi këtë numër në rast zjarri 

të rrezikshëm që nuk mund ta fikni vetë në 

mënyrë të sigurt. 

Ambulanca: Telefononi në numrin 999 dhe kërkoni 

ambulancë vetëm në rast se ka rrezik për jetën 

(dikush nuk mund të marrë frymë, në rast ataku 

kardiak, në rast ku ekziston rrezik vdekjeje). 

Telefon: 101 – në raste jo urgjente 
Ju duhet të telefononi në numrin 101 për të raportuar krime 

dhe shqetësime të tjera që nuk kërkojnë një përgjigje 

urgjente. Për shembull, në raste kur prona juaj ka pësuar 

dëmtime, kur ka përplasje të vogla në trafik ose keni 

dëshmuar apo përjetuar një krim nga urrejtja. 



 

 

Riparimet dhe problemet lidhur 

me pronën 

Nëse jetoni në një pronë të këshillit dhe 

dëshironi të raportoni një riparim, duhet të 

krijoni një llogari ‘My Kirklees’ (Kirklees-i im) 

dhe ta raportoni nëpërmjet saj. Vizitoni 

faqen në internet my.kirklees.gov.uk 

Megjithatë , për riparime urgjente mund të 

telefononi në 01484 414800 ose 01484 

414850 (në orët e ndryshme nga orari 

zyrtar). 

Për më shumë informacion siç janë 

ankesat, ju lutemi vizitoni 

www.kirklees.gov.uk/council- housing  

Nëse jetoni në një pronë private dhe hasni 

problem me qiradhënësin, si për shembull 

njoftim dëbimi ose riparime që nuk janë 

zgjidhur, ju mund të kontaktoni ekipin e 

strehimit të këshillit në www.kirklees.gov.uk/ 

homelessness ose telefononi në 01484 

414933. 

Nëse dëshironi të transferoheni 
nga banesa aktuale 

Mund të përdorni këtë faqe në internet 

për t’u regjistruar për banesë këshilli 

www.choosenmove.org.  Uk  

Informacione të tjera në lidhje me 

strehimin e komunës dhe çfarë duhet të 

dini përpara se të regjistroheni mund të 

gjenden në 

faqen në internet të mëparshme ose në 

www.kirklees.gov. uk/housingregister, ose 

telefononi në 01484 416900 apo në 01484 

221350. 

Faturat e shërbimeve të konsumit 
Për më shumë informacion mbi faturat e 

shërbimeve të konsumit, si gazi, uji, 

elektriciteti, ju lutemi kontrolloni udhëzuesin 

e mirëseardhjes në Mbretërinë e Bashkuar 

në gjuhën tuaj në 

www.gov.uk/government/publications/ 

welcome-a-guide-for-new-refugees 

Koshat me rrota dhe mbeturinat 

Në banesën tuaj të re ju do të jeni përgjegjës 

për hedhjen e mbeturinave dhe mbetjeve. 

Ju duhet të mblidhni mbeturinat shtëpiake 

në një kosh më të vogël brenda shtëpisë 

tuaj, i cili duhet të ketë brenda tij një kazan. 

transferoni koshin e brendshëm të mbushur në 

koshin me rrota. 

Ju do të keni dy kosha me rrota – një me 

ngjyrë gri/të zezë për plehrat e përgjithshme 

dhe një të gjelbër për riciklim. Këto kosha do 

të vendosen jashtë shtëpisë suaj dhe do të 

zbrazen çdo javë nga Këshilli i Kirklees me 

rotacion, p.sh. çdo javë kazanët me ngjyrë 

gri, çdo dy javë kazanët e gjelbër. 

Është e rëndësishme që mbeturinat të 

vendosen brenda koshit me rrota dhe jo 

pranë tyre, pasi përndryshe nuk do të merren 

dhe mund të tërheqin insekte të dëmshme. 

Nëse zbuloni se keni më shumë mbeturina se 

sa mund të hidhen në koshin tuaj me rrota, 

atëherë mund të porositni një kosh më të 

madh ose një kosh shtesë nga këshilli. 

Koshi gri/i zi: Ky kosh me rrota përdoret për 

mbeturinat e përgjithshme shtëpiake. 

Koshi i gjelbër Ky kosh me rrota përdoret për 

mbeturinat e riciklueshme. 

Pamja në faqen tjetër ju tregon se cilat 

mbeturina mund të hidhni dhe cilat jo në 

secilin prej koshave, sipas ngjyrës. 

 

Mbeturina të mëdha 
Nëse keni mbeturina më të mëdha, siç janë 

mobiliet e prishura ose mbeturina të kopshtit, 

mund t'i çoni në një nga pikat e riciklimit të 

këshillit. Nëse nuk keni mjet transporti, 

kontaktoni pikën e mbledhjes ose të hedhjes 

në 01484 414700 për t'i mbledhur ato, ose 

vizitoni faqen në internet të Këshillit të Kirklees 

dhe plotësoni formularin e kërkesës online për 

mbledhje në www.kirklees. gov.uk/bulkywaste 

 

Pirgjet e mbeturinave 
Pirgjet e mbeturinave është depozitimi i 

paligjshëm i çdo mbeturine në tokë që nuk ka 

një licencë për ta pranuar atë. Për të 

raportuar pirgjet e mbeturinave, vizitoni faqen 

në internet www. kirklees.gov.uk/flytipping 



Çfarë hidhet në 

Koshi i gjelb Koshi gri
Ky kosh me rrota përdoret për mbeturinat e 

përgjithshme shtëpiake si: 

• mbetjet ushqimore dhe 

pelenat •
e foshnjave 

•
mbështjellësit e përdorur 

• celofan dhe alumin dhe 

• mbështjellësit polistiren 

qeset plastike 
•

Të gjitha mbeturinat shtëpiake jo të 
riciklueshme duhet 
të hidhen në një kosh dhe më pas të 

Ky kosh me rrota përdoret për mbeturinat e 
riciklueshme si: 

  
 letra dhe kartonë

 • gazeta dhe revista paketime 

• ushqimore 

kanoçe pijesh dhe shishe 
• 

shishe plastike për 

• përdorim shtëpiak. 

ambalazhe plastike (tubet, enë të kosit, paketime • 
ushqimesh) 

• 
aerosole 

Ju lutemi hidhni këto artikuj të hapur në koshin e 

gjelbër. 

Lëvizja 
Është e rëndësishme që të filloni të mësoni se si të përdorni Google Maps 

për t'ju ndihmuar të orientoheni. Stacionet e trenit dhe të autobusit 

gjenden në qendër të qytetit Huddersfield . 

 Me tren Me taksi 

    Stacioni i trenit Huddersfield, St. Sigurohuni që taksia të jetë një automjet i 

Georges Square, Huddersfield HD1 licencuar dhe që shoferi të ketë një 

1JB dokument të vlefshëm identifikimi 

J3 në hartën përballë. ‘Huddersfield Taxi’. ‘Huddersfield Taxi’. 

mund të shkarkoni aplikacionin 
Biletën e trenit mund ta blini në stacion 

Huddersfield Taxis nga App Store ose 
ose përmes faqes www.thetrainline.com 

Google Play. 
dhe mund të mësoni më shumë rreth 

çmimeve në faqen 

www.thetrainline.com/railcard 

Me autobus 

Stacioni i autobusëve Huddersfield, 

Upperhead Row, Huddersfield HD1 2JN 

F2 në hartë përballë. 





 

 

Kodi i sjelljes në Kirklees dhe në Mbretërinë e Bashkuar 
Në Mbretërinë e Bashkuar njerëzit pritet të ndjekin sjellje të caktuara dhe disa rregulla që janë të detyrueshme. Më 

poshtë do të gjeni disa nga pritshmëritë e përbashkëta si dhe ligjet, mosrespektimi i të cilëve ka pasoja. 
 

Mirësjellja 
Të jesh i sjellshëm do të thotë që t'i thoni 

njëri-tjetrit "ju lutem" dhe "faleminderit". Nëse 

dikush ju pengon ose keni nevojë për 

ndihmë, të jesh i sjellshëm do të thotë t'i 

thoni "më falni". Nëse përplaseni me dikë 

ose jeni në vendin e gabuar, pritet që të 

thoni "më vjen keq". 

 

Pritja në radhë 

Teksa prisni në radhë për të marrë një 

shërbim, qëndroni në pozicionin tuaj të 

radhës, si p.sh. në stacionin e autobusit ose 

në një dyqan. 

 

Takimet 

Është shumë e rëndësishme tl respektoni 

orarate e takimeve. Nëse takimi thotë, ora 

09:30 - 

- 10:00 e mëngjesit, kjo do të thotë se takimi 

do të fillojë në orën 09:30 të mëngjesit dhe 

do të zgjasë gjysmë ore. Këshillohet që 

gjithmonë të mbërrini në takim pesë ose 10 

minuta më herët. 

Nëse vonoheni diku, është praktikë e mirë që 

të telefononi personin me të cilin keni takim 

për ta njoftuar se për sa kohë do të arrini 

si dhe njëkohësisht të konfirmoni nëse takimi 

mund të zhvillohet ende. Disa institucione 

do të refuzojnë të vijojnë me takimin në rast 

vonese. 

Nëse nuk jeni në gjendje të merrni pjesë, 

duhet të telefononi për ta anuluar atë dhe 

për të rezervuar takim të ri. 

 

Mbeturina 
Mos hidhni mbeturina në rrugë pasi kjo gjë 

ndalohet me ligj. Në qendrat e qyteteve 

janë vendosur shumë kosha mbeturinash. 

Ngacmime racore 

Ngacmimi racor ndalohet me ligj. Nëse jeni 

sulmuar, frikësuar ose fyer për shkak 

të ngjyrës, racës, etnisë, besimit fetar ose 

origjinës juaj, atëherë ju jeni viktimë e 

ngacmimeve racore. Ngacmimi racor (i njohur 

ndryshe edhe si krimi i urrejtjes) mund të marrë 

edhe formën e shkrimeve raciste nëpër mure 

ose në dëmtim të pronës tuaj. 

Nëse përjetoni ndonjë ngacmim të tillë, 

informoni menjëherë policinë në 101 ose në 999 

nëse gjendeni në rrezik të menjëhershëm. 

Mund të dërgoni gjithashtu email në 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk  

 

Liria dhe kulturat 
Gjymtimi i organeve gjenitale femërore, 

martesa e detyruar, abuzimi i bazuar te nderi 

dhe abuzimi në familje. janë të jashtëligjshme 

dhe nëse kryeni ndonjë prej këtyre shkeljeve 

do të merreni në pyetje nga policia. 

 

Abuzimi në familje 

Abuzimi në familje mund të përfshijë: 

kontrollin shtrëngues, abuzimin financiar, 

abuzimin fizik dhe psikologjik, ngacmimin 

dhe ndjekjen. 

Nëse jeni viktimë e abuzimit në familje, ju lutemi 

telefononi në 101 ose në 999 nëse gjendeni në 

rrezik të menjëhershëm. Ose mund të 

kontaktoni Partneritetin Pennine për dhunën në 

familje (Pennine Domestic Abuse Partnership) 

në 0800 0527222. 

 

Orientimi seksual 

Në disa kultura orientimi seksual nuk është një 

zgjedhje. Ju lutemi të kuptoni se ligji britanik 

respekton lirinë personale dhe pritet që çdo 

person që jeton në Mbretërinë e Bashkuar të 

respektojë orientimin seksual të personave të 

tjerë, (homoseksualëve femra, meshkuj dhe të 

biseksualëve). 

Lëndimi verbal apo fizik për arsye të 

orientimit seksual përbën shkelje të ligjit 

dhe konsiderohet krim i urrejtjes. 



Sjellja anti-sociale Këshilli i Kirklees - Rezultatet 
Sjellja anti-sociale përfshin: tona të përbashkëta 
• Sjellja e potershme apo e zhurmshme  

në lagjet e qeta 
Fillimi më i mbarë 

• Zhurma gjatë orëve të natës nga Fëmijëve u jepet mundësia për fillimin më 

shtëpitë ose nag oborret, veçanërisht të mbarë në jetë 

midis orës 11 të mbrëmjes dhe 7 të  

mëngjesit Shëndet i mirë 

Njerëzit në Kirklees janë të shëndetshëm 
• Sjellje kërcënuese, në gjendje të 

për aq kohë sa është e mundur 
dehur ose “yobbish” (agresive) 

 

• Pavarësi Vandalizmi, grafiti dhe ngjitja e 

fletushkave në vende publike Njerëzit në Kirklees jetojnë në mënyrë të 

pavarur dhe kanë kontroll mbi jetën e tyre 
• Tregtia e drogave në rrugë 

 
Aspironi dhe arrini • Mbeturinat dhe pirgjet e mbeturinave 
Njerëzit në Kirklees aspirojnë të arrijnë 

• Lypja agresive objektiva e tyre nëpërmjet arsimit, trajnimit, 

punësimit dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës • Konsumi i alkoolit në rrugë 
 

• Hedhja e fishekzjarreve në orët e vona të Ekonomi e qëndrueshme 

natës Kirklees ka një rritje të qëndrueshme 

ekonomike dhe siguron përfshirje të mirë për 
• Braktisja e makinave në rrugë. komunitetet e bizneset si dhe në 

bashkëpunim me to Për të raportuar sjelljen anti-sociale, 

telefononi në 101 ose raportoni rastet  
E sigurt dhe kohezive nëpërmjet  www.kirklees.gov.uk/ 

antisocialbehaviour ose nëpërmjet Njerëzit në Kirklees jetojnë në 
www.police.uk komunitete kohezive, ndihen të sigurt 

dhe janë të sigurt/të mbrojtur nga 

dëmtimet 

 
Pastërti dhe gjelbërim 

Njerëzit në Kirklees jetojnë në një 

mjedis me cilësi të lartë, të 

qëndrueshëm dhe të gjelbëruar 



 4. Shëndeti dhe 

shëndeti mendor 

Shën det i mirë 

Në Mbretërinë e Bashkuar shërbimi shëndetësor ofrohet nga Shërbimi 

Kombëtar Shëndetësor (NHS) dhe financohet përmes taksave. Ju keni 

të drejtë të hyni në kujdesin shëndetësor publik pa pagesë. Ju 

nevojitet formular HC2 (i cili vihet në dispozicion në farmaci) për të 

marrë ilaçe falas, trajtim dentar, kontroll okulist dhe disa kategori të 

syzeve. 

Mjeku i përgjithshëm (GP) 

Regjistrimi tek mjeku i përgjithshëm (GP) është shumë i 

rëndësishëm dhe kryhet pa pagesë. Nëse jeni të sëmurë 

ose të shqetësuar për shëndetin tuaj ose 

për shëndetin e kujtdo në familjen tuaj, duhet të shkoni të 

vizitoni mjekun tuaj lokal, të quajtur Mjek i Përgjithshëm (GP). 

Disa GP u kërkojnë të gjithë pacientëve të rinj të bëjnë një 

kontroll shëndetësor. Ky 

zakonisht do të kryhet nga një infermiere. Është e 

rëndësishme që të merrni pjesë në këtë takim. Është më mirë 

nëse paraqiteni herët. Nëse ju nevojitet një përkthyes, duhet 

t'ia kërkoni këtë gjë recepsionistit kur të caktoni takimin. 

Tregoni personelit se cilën gjuhë flisni dhe ata do të 

rezervojnë një përkthyes në telefon duke përdorur Big Word. 

Për të gjetur një mjek të përgjithshëm lokal, mund të kërkoni 

në internet në www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-

local-service ose nëse nuk mund të hyni në internet, ju 

lutemi kontaktoni Shërbimin e Mentorëve të Mirëseardhjes, i 

cili mund t'ju ndihmojë për të gjetur dhe për t'ju regjistruar 

në një mjek lokal. 

Si duhet të veproj në rast se më nevojitet një 
mjek specialist? 

Mjeku juaj zakonisht do të sigurojë shumicën e kujdesit tuaj 

shëndetësor dhe do të vendosë nëse duhet të takoni një 

Konsulent (mjek specialist) ose nëse duhet të shkoni në 

spital. Të gjithë në Mbretërinë e Bashkuar duhet të shkojnë 

në një listë pritjeje pasi të jenë referuar në klinikën e një 

konsulenti. Spitali do t 'ju shkruajë me detajet e takimit tuaj. 

Ju duhet të kontaktoni 

në spital nëse keni nevojë për një përkthyes për të qenë i 

pranishëm në takimin tuaj. Në varësi të çështjes, takimet 

në spital ndonjëherë mund të jenë në një farë distance 

nga vendi ku jetoni. Sidoqoftë, ju mund të merrni ndihmë 

me kostot e udhëtimit nëse keni një HC2. Spitalet tona 

lokale janë: 
Dewsbury District Hospital (Spitali i qarkut Dewsburry) dhe 

Pinderfields Hospital (Spitali Pinderfields) por mund t'ju duhet të 

merrni pjesë në takimet në një spital në Leeds ose Bradford. 



Okulistët 

Këshillohet që ju dhe familja juaj t 'i 
testoni sytë, pasi ka optikë në të 
gjithë Huddersfieldin, veçanërisht në 
Qendrën e Qytetit. 

Dentistët 

Mund të gjeni një dentist në 
www.nhs.uk/ service-search/find-a-
dentist. Ju duhet të caktoni një takim 
për të vizituar dentistin. Nëse është 
një emergjencë pasi keni shumë 
dhimbje, tregoni recepsionistit. Për 
procedura më serioze dentare, 
mund të drejtoheni në spital. 

Nëse nuk keni një dentist të 
zakonshëm ose jeni larg shtëpisë, 
telefononi NHS 111 për këshilla dhe 
ata do të caktojnë një takim nëse 
duhet të vizitoheni urgjentisht. 

Farmacisti dhe recetat 

mjekësore 

Ju mund të vizitoni farmacistin për të 
pyetur rreth pyetjeve të 
përgjithshme shëndetësore. Mund të 
blesh disa ilaçe nga kimisti. Kostoja 
standarde e recetës në Angli është 
aktualisht 9 £ për artikull. Nëse keni 

disa lloje të ilaçeve ju do të paguani 
9 £ për secilin prej tyre. Disa sende të 
tilla si vrasësit e dhimbjes janë më të 
lira për t 'u blerë mbi banak në vend 
që të merrni një recetë për to. 

Nëse keni të drejtë për receta NHS 
falas, ju lutemi sigurohuni që të 
shënoni kutinë e saktë në anën e 
pasme të 
formulari i recetës. Duke shënuar 
kutinë e gabuar mund të rezultojë 
në një njoftim të ngarkesës së 
penalitetit. 
Kjo do të jetë përgjegjësia juaj për të 
paguar tarifën. Për të gjetur 
farmacinë më të afërt me ju dhe 
informacione të tjera të dobishme, ju 
lutemi vizitoni www.nhs.uk/nhs-
services/prescriptions- and-
pharmacies/pharmacies 

Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk

WomenCentre: www.womencentre.org.uk

GP NHS support: kirkleesiapt.co.uk
Nëse keni nevojë për ndihmë për t'u 
regjistruar ose për të hyrë në ndonjë 
nga shërbimet e mësipërme, ju 
lutemi të kontaktoni një Oficer që 
mund të jetë tashmë duke punuar 
me ju ose të telefononi Shërbimin e 
Mirëpritjes Mentor në 07425 444566. 

Mirëqenia dhe shëndeti juaj 

mendor 

Shqetësimet për shëndetin tuaj, ose të 

familjes suaj, shëndetin mendor dhe 

mirëqenien emocionale është ndjenja se 

gjërat mund të bëhen paksa dërrmuese, ju 

mund të luftoni për të përballuar sfidat e 

përditshme ose të mos ndiheni sikur po 

bëni gjëra që më parë i gëzonit. Mund të 

ndiheni të mërzitur, të paaftë për të fjetur 

dhe në përgjithësi të lodhur. 

s 'e ndjen më veten. Për shembull: humori i 

ulët, ndjenja e trishtuar ose e shqetësuar ose 

e stresuar shumicën e kohës, ankthi, ndjenja e 

vetëvrasjes, gjumi i dobët, makthet, ndjenja e 

bezdisshme. 

Nëse jeni të shqetësuar për veten ose 

familjen tuaj, ju lutemi të bisedoni gjithmonë 

me mjekun tuaj të familjes, kjo do të jetë 

besim i plotë dhe ata mund t 'ju këshillojnë 

dhe t' ju mbështesin. 

Më shumë informacion mund të gjendet në 

www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis duke 

përfshirë  linjën e ndihmës 24 orëshe për 

shëndetin mendor për këdo që është i 

regjistruar me një GP në Kirklees. Ju mund të 

hyni në këtë shërbim në 

0800 183 0558. 

Ekzistojnë shërbime të tjera të mbështetjes 

së shëndetit mendor si: 



 5. Përparimi i 
fëmijëve dhe të 
rinjve 

Fillimi më i mbarë 

Nëse jeni shtatzënë dhe ju 

nevojitet ndihmë 
Ju lutemi telefononi në 0300 304 

5555 ose vizitoni faqen në internet 

www.thrivingkirklees.org.uk 

YJu mund të aplikoni për një pagesë të vetme 

prej 500 £ Granti i Maternitetit nëpërmjet 

www.gov.uk/sure-start- maternity-grant 

 

Gjithashtu, nëse jeni shtatzënë ose keni një fëmijë 

nën katër vjeç, skema e Fillimit të Shëndetshëm 

mund t 'ju ndihmojë të blini ushqime bazë si 

qumësht ose fruta. Për të aplikuar vizitoni faqen në 

internet www.gov.uk/healthy-start 

 

Për të regjistruar foshnjën tuaj të sapolindur ju 

lutemi telefononi në 01484 221030 ose vizitoni 

faqen në internet www.kirklees.gov.uk/ 

registerbirth. Ju mund të telefononi Ekipin e 

Vizitave Shëndetësore për mbështetjen e 

fëmijës tuaj në 0300 304 5555. 



 

 

Ekipi Ndërkombëtar i Arritjeve 

të Reja (INAT) 
INAT do të ofrojë mbështetje për fëmijët 

tuaj për të filluar shkollën dhe do t 'ju 

mbështesë për të kuptuar sistemin arsimor 

në Mbretërinë e Bashkuar. 

 

Ne jemi një ekip i punonjësve mbështetës 

dygjuhësh që mbështesin fëmijët (dy deri 

në 18 vjeç) dhe familjet që kanë 

anglishten si gjuhë tjetër për të pasur 

qasje në arsim, integrohen në sistemin 

arsimor 

ofrimi (çerdhe, shkollë ose kolegj) dhe lidhja 

me shërbimet e tjera për të adresuar çdo 

nevojë. 

Ne do të: 

• Përcaktoni një punëtor dygjuhësh për 

mbështetje të kufizuar kohore të 

integrimit. 

• Mbështetje për të aplikuar për një 

çerdhe/shkollë/ kolegj dhe për të 

lëvizur përmes procesit të pranimeve. 

• Ofron përkthim verbal në takimin e 

regjistrimit të fëmijës tënd për t ’u 

siguruar që ti i kupton pritshmëritë, 

politikat dhe procedurat e 

pjesëmarrjes së shkollave. 

• Mbështetje me komunikim mes 

shtëpisë dhe shkollës. 

• Apliko për ushqime falas në shkollë dhe 

uniformë shkolle 

• Referimi/sinjalizimi për shërbime të 

tjera nëse është e nevojshme 

Dërgoni kërkesa për asistencë me email 

në adresën ess.inat@kirklees.gov.uk ose 

mund të telefononi ekipin e asistencës së 

biznesit në 01484 221919 dhe të jepni 

detajet tuaja dhe të kërkoni një 

telefonatë mbrapsht. Ekipi do të synojë të 

përgjigjet brenda dy ditësh po të mos jetë 

në një fundjavë kur zyra është e mbyllur. 

Informacione të mëtejshme në lidhje me 

arsimin mund të gjenden në faqen e 

internetit të këshillit në 

www.kirklees.gov.uk/schools 

Nëse fëmija juaj ka një nevojë të veçantë 

arsimore, ju lutemi vizitoni faqen në 

internet faqen e internetit të ofertës lokale 

e cila ka një mundësi përkthimi dhe 

dëgjimi www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

Prindërimi dhe trajtimi i 

fëmijëve 
Ju nuk duhet ta lini fëmijën tuaj vetëm në 

asnjë moment; ata duhet të mbikëqyren 

gjithmonë nga një person i rritur dhe i 

përgjegjshëm. Është e paligjshme për z. 

çdokush që neglizhon, abuzon fizikisht, 

seksualisht ose emocionalisht me një fëmijë 

siç përcaktohet nga Akti i Fëmijëve. 

 

Të gjithë fëmijët e moshës shkollore 

duhet të ndjekin shkollën rregullisht. 

 

Nëse keni shqetësime në lidhje me një 

fëmijë, ju lutemi telefononi Fëmijët për 

të mbrojtur në 01484 456848, ose 

jashtë orarit në 01484 414933. 





 6. Mësimi dhe 
përmirësimi i 
gjuhës angleze 

Aspironi dhe arrini 

Klasat e Anglishtes = ESOL (Anglisht për 

Folësit e Gjuhëve të Tjera) 

Të mësosh të flasësh anglisht është shumë e rëndësishme dhe do t 

'ju ndihmojë të vendoseni në jetën tuaj të re dhe të jetoni në 

mënyrë të pavarur, t' ju mundësojë të shkoni te mjeku vetë, të 

ndihmoni fëmijët tuaj në shkollë dhe t 'ju ndihmojë të gjeni një punë 

ose të studioni më tej. 

Ju keni të drejtë për pagesë falas të gjuhës angleze nëse jeni të 

papunë dhe kërkoni punë. Para se të bashkoheni me një klasë, një 

mësues do të kontrollojë nivelin tuaj dhe do të zbulojë më shumë 

rreth jush, në mënyrë që të mund të bashkoheni me një klasë me 

njerëz që janë në një nivel të ngjashëm me ju dhe që është e 

përshtatshme për nevojat tuaja. Klasat mund të jenë shumë 

argëtuese dhe janë një vend i mirë për të takuar njerëz dhe për të 

bërë miq. 

Në Kirklees ne jemi një komunitet i larmishëm me banorë që flasin 

shumë gjuhë të ndryshme. Mësimi i anglishtes i lejon njerëzit të kenë 

një gjuhë të përbashkët duke ofruar mundësi për t 'u integruar, 

zhvilluar dhe përparuar. Ju duhet të plotësoni një vlerësim në mënyrë 

që të përputheni me nivelin e duhur të kursit. Vlerësimet mund të 

plotësohen nga This Way 4 English (TW4E). Për të rezervuar një takim, 

dërgoni email në thisway4english@tslkirklees.org.uk ose telefononi në 

01484 519053. 

Pas vlerësimit tuaj, ekipi TW4E do t 'ju çojë në një klasë. Klasat e 

ESOL janë në dispozicion në Kolegjin lokal, në biblioteka, shkolla 

dhe qendra komunitare. Informacione rreth kurseve lokale dhe 

vendeve pranë jush janë në dispozicion në 

www.learningenglish.org.uk 



 7. I rritur 

mësimi dhe 

punësimi 

Aspironi dhe arrini 

Mësimi për moshat madhore 

Mësimi i të rriturve inkurajohet fuqishëm dhe 

shumë kurse të ndryshme janë në 

dispozicion. 

Kolegjet, shërbimet e arsimit për të rritur dhe 

institucione të tjera arsimore në zonën tuaj 

lokale mund të ofrojnë mundësi të plota dhe 

të pjesshme të të mësuarit për të rritur. Këto 

mund të përfshijnë kurse të mësuara, seminare 

dhe mësim online në një gamë të gjerë 

lëndësh duke përfshirë trajnimin për punë 

dhe kurse për zhvillimin personal të tilla si IT, 

kopshtari, arte dhe zejtari, dhe mirëqenie. 

Disa kurse janë hartuar posaçërisht për të 

mbështetur prindërit dhe familjet e tyre. Këto kurse 

ka të ngjarë të jenë të disponueshme gjatë ditës, 

mbrëmjes dhe fundjavës. Disa kurse, duke përfshirë 

arsimimin dhe matematikën, janë pa pagesë dhe 

disa kurse paguajnë tarifa, kështu që të rriturve 

mund t 'u kërkohet të kontribuojnë plotësisht ose 

pjesërisht ndaj kostos. 

Për më shumë informacion, ju lutemi shkoni në 

faqen në internet www.kirklees.gov.uk/beta/ 

employment-information/covid19-employment- 

work-support.aspx . Nëse nuk keni qasje në 

internet, ju lutemi kontaktoni programin This Way 4 

English në 01484 519053. 

Gjithashtu, ju mund të hyni në Shërbimet 

Kombëtare të Karrierës për t 'ju ndihmuar me 

trajnime dhe marrjen në punë nëpërmjet 

nationalcareers.service.gov.uk 



 

 

Të ardhurat tuaja 

Nëse jeni azilkërkues, Mears do t 'ju dërgojë 

pagesë javore/mujore përmes kartës së 

parapaguar. 

Nëse jeni refugjat, pasja e një llogarie 

bankare është një pjesë shumë e 

rëndësishme e jetës suaj të përditshme. 

Për të aplikuar për një llogari bankare, 

duhet të siguroheni që i keni të gjitha 

dokumentet e sakta, përfshirë dëshminë e 

identifikimit dhe adresën. 

Pasi të merrni letrën e llogarisë bankare 

përmes postimit, ju do të merrni një kartë 

bankare. Do të marrësh gjithashtu një "PIN" 

me katër shifra (Numri Personal i Identifikimit), 

të cilin mund ta ndryshosh në një numër të 

paharrueshëm. Duhet të përdorësh KODIN 

PIN për të gjitha transaksionet me kartë. 

Shumica e dyqaneve ju lejojnë të paguani 

me kartën tuaj në makinën e tyre ose mund 

të jetë një makinë pa kontakt ku ju nuk keni 

nevojë të përdorni PIN-IN tuaj për 

transaksione më të vogla se 100 £. Ju 

gjithashtu mund të tërhiqni para të gatshme 

nga një bankomat duke përdorur kartën 
tuaj, përsëri ju do të duhet të vendosni KODIN 

PIN. 

Punësimi dhe trajnimi 
Për të filluar punën duhet të përmirësoni 

anglishten tuaj për të qenë në gjendje të 

komunikoni me njerëzit. Ne shpjeguam në 

seksionin e mëparshëm se si të filloni mësimet 

tuaja të ESOL. Shihni udhëzuesin e 

mirëseardhjes së Mbretërisë së Bashkuar në 

gjuhën tuaj për më shumë informacion 

kombëtar në 

www.gov.uk/government/publications/ 

welcome-a-guide-for-new-refugees 

 

Qendra e Punës Plus (JCP) 

Sistemi shtetëror i Mirëqenies Sociale 

(përfitimit) përbëhet nga rregulla dhe 

rregullore të cilat duhet të ndiqen për të 

vazhduar 

të paguheni Arkëtim Parash Trajneri juaj i 

punës JCP do të krijojë Angazhimet tuaja, të 

cilat ju duhet t 'i ndiqni dhe t' i respektoni. 

Angazhimet janë të dizajnuara për të 

kuptuar pengesat tuaja dhe për të vendosur 

një plan 

që ju të ndërmerrni hapat e nevojshëm 

për t 'ju ndihmuar të ecni përpara dhe 

të bëheni më të punësueshëm. 

JCP punon me shumë organizata për t 'ju 

ndihmuar të merrni trajnimin, kurset dhe 

arsimin e nevojshëm. Ata do t 'i përdorin këto 

shërbime dhe do t' ju rekomandojnë për 

ndihmën dhe asistencën e duhur. Kurset dhe 

trajnimet përfshijnë: 

• ESOL 

• TI 

• CV (curriculum vitae) dhe letra shoqëruese 

• Punësueshmëria – përfshin intervistën 

dhe këshillat e mësipërme. 

• Shërbimi ndaj klientit 

• në tregtinë me pakicë 

JCP ndodhet në Crown Buildings, Rishworth 

Road, Dewsbury, WF12 8EF dhe është i hapur 

nga ora 08:30 deri në 17:00 të hënën, të 

martën, të enjten dhe të premten; 10:00 – 

17:00 të mërkurën; dhe të shtunën nga 9 e 

mëngjesit deri në 5 pasdite. 

Ka shumë shërbime të tjera në dispozicion në 

Kirklees për t 'ju ndihmuar në fillimin e punës si 

dhe JCP: 

 Works Better: 01484 221000

• Horton Housing: 01484 300744

• WEA: wea.org.uk or 0300 303 3464 

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

• The Lab Project: www.properjob.org.uk/
the-lab-project or 07368 291 874.





 8. Puna vullnetare 

Aspironi dhe arrini 

Vullnetarizmi është zgjedhja për të shpenzuar kohën tuaj, pa u 

paguar, për të ndihmuar një person, vend ose organizatë. 

Shumica e vullnetarizmit organizohet nga një organizatë 

bamirësie, grup komuniteti ose sektor publik. 

një organizatë si Këshilli i Kirklees apo shërbimi shëndetësor (NHS). Ju 

mund të punoni vullnetarisht me grupet e kopshtarisë, qepjes, 

vrapimit, pikturës. 

Vullnetarizmi mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të: 

• Mëso aftësi të reja 

• Përmirësoni aftësitë tuaja në gjuhën angleze 

• Njihu me njerëz të rinj 

• Të përfituar eksperiencë pune 

• Të jap një qëllim. 

• Përmirësoni shëndetin tuaj fizik dhe mendor. 

• Bëni një ndryshim pozitiv duke ndihmuar të tjerët. 

Ju mund të shikoni dhe të aplikoni për role vullnetare në 

Kirklees duke parë në faqen e internetit të vullnetarizmit të 

TSL Kirklees, volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

Për të rezervuar një takim, ju lutemi kontaktoni 

volunteer@tslkirklees.org.uk ose telefononi në 01484 

519053. 



9.  Besimi dhe 

adhurimi 

E sigurt dhe kohezive 

Britania është një shoqëri me shumë besime, në të cilën të 

gjithë kanë të drejtën e lirisë fetare. Megjithëse Britania 

është historikisht një shoqëri e krishterë, qytetarët 

inkurajohen të jenë tolerantë ndaj besimeve të të tjerëve 

dhe atyre që nuk kanë besime fetare. Është interesante të 

dihet se 25% e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar dhe në 

Kirklees do të thoshin se nuk kanë besim fare. 

Megjithëse besimi fetar në Britani është kryesisht i krishterë, 

shumica e feve të botës praktikohen gjithashtu. Ka 

komunitete të mëdha myslimane, hindu, hebreje dhe sikh, 

dhe gjithashtu komunitete më të vogla tëBahá 'í-ve, 

budistëve, Dëshmitarëve të Jehovait, Jainëve dhe 

Zoroastrianëve, si dhe ndjekësve të lëvizjeve të reja fetare. 

Ky diversitet është gjithashtu i dukshëm në Kirklees. 

Në Kirklees, 17% e njerëzve janë myslimanë dhe adhurojnë 

në mbi 50 xhami të ndërtuara për këtë qëllim. Disa 

komunitete islamike transmetojnë thirrjen për lutje në një 

frekuencë radioje që muslimanët mund ta kapin në shtëpitë 

e tyre dhe vendet e punës duke përdorur një marrës të 

vogël. Gratë nuk luten në të njëjtin vend si burrat, zakonisht 

ka një zonë të kontrolluar për ta. Lutjet dhe shërbimet bëhen 

çdo ditë në të gjitha xhamitë. Të gjithë myslimanët shkojnë 

në xhami të premten në Mbretërinë e Bashkuar. Ekziston 

edhe një Shoqatë Muslimane Ahmadiyya në Huddersfield. 



Jam-e-Masjid Abu Bakr

169 Church Street 
Paddock 
Huddersfield 
HD1 4UJ
Call: 01484 450183

Jamia Masjid Bilal

245 Yews Hill Road 
Lockwood 
Huddersfield 
HD4 5DE
Call: 01484 542360

Jamia Masjid Osman

32 Upper George Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 4AW
Call: 01484 420029 

Huddersfield Parish Church of St. Peter’s

Byram Street 
Huddersfield 
HD1 1BU
Call: 01484 427964

Sikh Temple in Huddersfield:

Guru Nanak Gurdwara

2 Prospect Street  
Springwood  
Huddersfield 
HD1 2NX

Hindu Temple in Huddersfield: 

Huddersfield Hindu Temple

20 Zetland Street  
Huddersfield 
HD1 2RA

Vende lokale adhurimi 
 

Këtu jepen të dhëna të disa vendeve lokale të 

adhurimit: 

Shërbime të tjera të rëndësishme 

Për të regjistruar lindjen, martesën dhe 
vdekjen shkoni në Zyrën e Regjistrimit të 
Huddersfield, Huddersfield Town Hall, 
Ramsden Street, Huddersfield, HD1 2TA. 

Informacioni mund të gjenden në 
www.kirklees.gov.uk/beta/ register-
offices/register-offices ose duke telefonuar në 
01484 221030. 

Shërbimi funeral islam 

Drejtori i shërbimeve funerale Sher Azam i 
shërben kujtdo, pavarësisht se ndodhen në 
Bradford, por ata shkojnë edhe në qytete të 
tjera për të ofruar shërbimet e tyre. 

Adresa është: Try Mills, Preston Street, 
Bradford BD7 1JE ose telefononi në 01274 
780056. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Komuniteti 
juaj lokal 

 
 

Pavarësi 

 
Shopping (Blerje) 

Në Huddersfield ne kemi një shumëllojshmëri 
dyqanesh dhe supermarketesh të ndryshme 
ku ju mund të blini artikujt tuaj të zakonshëm 
shtëpiakë dhe ushqimin. 

Supermarketet janë dyqane të mëdha ku 
mund të blesh dyqane të markës dhe ushqime 
të markës, artikuj tualeti, artikuj për fëmijë dhe 

ndonjëherë rroba dhe elektricitet gjithashtu . 
Shikoni për ‘këndet e specializuara’ ku shiten 
produkte ushqimorë ndërkombëtare nga e 
gjithë bota. Shumë supermarkete shesin edhe 
mish Halal. 

Supermarketet shpesh kanë oferta javore , të 
tipit ‘Bli një dhe merr një të dytë falas’ ose ‘Tre 
kundrejt çmimit për dy”. Disa supermarkete 
janë më të shtrenjta, si p.sh. Sainsbury's dhe 
Tesco. Alternativa më të lira janë Aldi dhe Lidl. 

Ju mund të dëshironi të blini disa ‘Çanta për 
Jetën’ për t ’i përdorur për blerjet tuaja pasi 
supermarketet tani kërkojnë 10p për çantën 
transportuese të përdorur. 

Në Huddersfield ekzistojnë disa dyqane që 
shesin ushqime dhe produkte me origjinë 
kurde, sikurse ka edhe restorante dhe 
mundësi për porosi për konsum në shtëpi. 

 

Tregu i hapur 

Ka një treg në natyrë në qendrën e qytetit të 
Huddersfieldit që mbahet çdo të hënë, të enjte 
dhe të shtunë nga ora 9 e mëngjesit deri në 
orën 4 pasdite. Tregu është plot me tezga ku 
shitet gjithçka mund t'ju nevojitet, duke nisur 
nga frutat e perimet e freskëta e deri tek 
pëlhurat, pajisjet dhe mallrat shtëpiake. Ka 
edhe tezga ushqimi ku mund të provoni kuzhina 
të ndryshme, nga një lokal makaronash 
tajlandeze deri te gatimet tradicionale të 
peshkut dhe patateve të skuqura. 

 

 

 



Greenhead Park

Aktivitete  
 

Kirklees ofron shumë alternativa për aktivitete Mund të jetë e vështirë të gjeni vende dhe 
të ndryshme. Huddersfield ka një numër të mund t'ju nevojitet ndihmë për të hyrë në 
zonave në natyrë për shëtitje lokale dhe aktivitetet dhe mundësitë përkatëse. Në 
aktivitete rekreative për familjet. Disa prej tyre Kirklees kemi  Mentorët e Mirëseardhjes, të cilët 
janë falas, ndërsa në disa të tjera hyrja është flasin gjuhë të ndryshme dhe shpesh kanë 
me pagesë. qenë aty ku jeni ju tani, pra kanë qenë dikur 

Informacioni mund të gjendet në faqen në të sapoardhur në Kirklees dhe kërkojnë të 
internetit të Këshillit në shfrytëzojnë sa më shumë mundësitë e 
www.kirklees.gov.uk/events disponueshme për ata që mund t'ju 

ndihmojnë. 
Parqet 

Nëse dëshironi të kontaktoni me 
Greenhead Park dhe Beaumont Park Mentorët e Mirëseardhjes, ju lutemi 

kontaktoni ata me email në 
Sportet welcomementors@tslkirklees.gov.uk 

Qendrat sportive, noti, muret e ose telefononi në 07425 444566. 

alpinizmit, fushat e tenisit, stadiumi Nëse dëshironi të mësoni rreth aktiviteteve të 
John Smiths (Football &amp; Rugby posaçme për fëmijët tuaj, Aleanca e të rinjve 
League), Ten Pin Bowling, Laserzone, në Kirklees (Kirklees Youth Alliance) dhe 
Roller Skating, Golf partnerët ofrojnë një sërë aktivitetesh 

www.facebook.com/KirkleesYouth 
Artet 

Galeria e Arteve, Muzeumet, Teatri, 

Kinemaja 

Fëmijët/familjet 

Zonat e lojërave, sheshet e lojërave 
të aventurës, qendrat e lojërave të 
buta, fermat, qendrat e komunitetit, 
objektet rinore, qendra tregtare 

Kingsgate 



Huddersfield Library

Princess Alexandria Walk  
Huddersfield  
HD1 2SU

Almondbury Library 

Stocks Walk 
Huddersfield  
HD5 8XB                              

Birkby Fartown Library 

Lea Street  
HD1 6HA

Rawthorpe Dalton Library and Information 

Centre 

23-25 Ridgeway 
Dalton  
Huddersfield  
HD5 9QJ

It’s free and easy to register with a library. 
Go to www.kirkleeslibraries.co.uk or call in 
and get started. 

Bibliotekat 

Bibliotekat e Kirklees mirëpresin fëmijët dhe 

të rinjtë e të gjitha moshave dhe familjet e 

tyre. Në të mund të gjeni shumë burime të 
 

përshtatshme dhe shumë aktivitete e 

veprimtari argëtuese. 

Bibliotekat ofrojnë një sërë shërbimesh 

falas, duke përfshirë aksesin elektronik, 

libra, DVD dhe CD për t'u marrë hua,  
mundësinë të lexoni mediat e huaja, si dhe 

mundësi për të mësuar dhe veprimtari 

krijimi. 

Në to ka gjithashtu kompjuter dhe internet  
- libra falas për t'u përdorur nga anëtarët e 

bibliotekës ose vizitorët e pajisur me 

identifikimin e duhur. Fëmijët dhe të rinjtë e 

moshës nën 16 vjeç do të kenë nevojë për 

pëlqimin me shkrim të prindit, të kujdestarit 

ose kujdestarit të përkohshëm. Për më shumë 

informacion, vizitoni faqe në në internet 

www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of- 

sanctuary .  

Këtu jepen të dhënat e disa prej 

bibliotekave lokale të vendit të shenjtë: 

Këshillim ligjor 

Nëse jeni refugjat ose azilkërkues dhe keni 

nevojë për këshillim ligjor, mund të 

kontaktoni: 

Qendrën e këshillimit të qytetarëve dhe 
Qendrën ligjore të Kirklees – Këshillim në 
Kirklees 

Ueb: kcalc.org.uk Telefon: 

0808 278 7896 

DASH: HuddsDash – Azilkërkuesit e 
varfër të Huddersfield 

Ueb: huddsdash.org 

Telefon:  07702 382647 07926457599. 

Së fundi, informacion më i shtjelluar 

lidhur me jetesën në Mbretërinë e 

Bashkuar në gjuhën tuaj mund të 

gjendet në: 

www.gov.uk/government/publications/welcome-a- 

guide-for-new-refugees 

Shpresojmë që ju të shijoni qëndrimin tuaj në 

Batley dhe Spen, Kirklees. Urojmë që t'ju shohim 

të lulëzoni, të përparoni dhe të jeni të lumtur. 

Ju urojmë mbarësi. 
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#KirkleesWelcomes

  

www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes

Të punojmë së bashku për të mbështetur dhe për të festuar emigracionin 

Kirklees vazhdon të jetë një komunitet 

mikpritës, që kupton dhe ndërton edhe më 

tej përfitimet që sjell emigracioni. 




