
Albanisch

Informacion për azilkërkuesit nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, 
Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriore dhe Serbia

Në gusht 2019, pati një ndryshim të rëndësishëm në ligj për njerëzit nga vendet e mësipërme. Më 
parë, azilkërkuesit nga këto vende duhej të jetonin përgjithmonë në qendrat e para të pritjes në 
pothuajse të gjitha rastet dhe nuk morën një transferim në një vend të ri banimi si njerëzit nga vendet 
e tjera.
Sipas ligjit të ri, të gjithë njerëzit që jetojnë në familje me fëmijë nën moshën 18 vjeç duhet të marrin 
një transferim më së voni pas gjashtë muajsh në pranimin fillestar.
Nëse keni qenë në marrjen fillestare për më shumë se gjashtë muaj (nuk ka rëndësi nëse keni jetuar 
në disa kampe të ndryshme gjatë asaj kohe) dhe nuk keni marrë ende një transferim, mund të aplikoni 
për të kërkuar nga autoritetet që të organizojnë një transferim për të dhënë Ata më pas janë vendosur 
në një vend tjetër në Baden-Württemberg. Për këtë kërkesë mund të përdorni formularin që ju 
ofrojmë.

Në formularin duhet të plotësoni informacionin e mëposhtëm:
 

• Në rreshtin e parë, data në të cilën u regjistruat si azilkërkues në Gjermani.
• Në rreshtin e dytë, një datë dy javë pas datës në të cilën paraqisni kërkesën. Ky është afati që 

keni caktuar për transferimin tuaj.
• Ju duhet të nënshkruani në rresht në fund të letrës.
• Në tabelë, duhet të plotësoni emrat e anëtarëve të familjes tuaj. Plotësoni emrin e parë në të 

tre kolonat („Vorname“),mbiemrin („Nachname“) dhe datën e lindjes („Geburtsdatum“) çdo 
person jashtë.

Formulari thotë që ju dëshironi të keni një transferim brenda dy javësh. Dërgoni këtë formë këshillit 
rajonal (Regierungspräsidium Karlsruhe). Ju mund të kërkoni këshilla sociale dhe procedurale (Sozial- 
und Verfahrensberatung) në objektin tuaj për t'ju ndihmuar në aplikim.
Nëse ende nuk keni marrë një transferim dy javë pas aplikimit, mund të paraqisni një padi në gjykatë. 
Bisedoni me këshillimet sociale dhe procedurale ose me një qendër tjetër këshillimi.

Më shumë informacion në gjuhën tuaj mund të gjenden në Internet në www.w2bw.de
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