
Sistemi i zgjidhjes në BE: Aplikoni tani për të mbrojtur të drejtat tuaja dhe të 
fëmijëve tuaj 
 
Ne kemi dashur t'ju kujtojmë se nëse jeni një shtetas i BE-së, ZEE-së ose Zvicrës, ju dhe anëtarët e 
familjes suaj (përfshirë anëtarët e familjes jashtë ZEE-së) mund të keni të drejtë të aplikoni për 
Sistemin e Kontabilitetit të BE (EUSS). Afati i fundit i aplikimit për njerëzit që kanë jetuar në MB deri 
në fund të periudhës së tranzicionit në 23:00 GMT më 31 Dhjetor 2020 është 30 Qershor 2021. Si 
 
 
 
 
 
 
duket procesi i aplikimit?  
 
Aplikimet e EUSS janë falas. Aplikimi kërkon vërtetimin e identitetit dhe shtetësisë, qëndrimin në 
Mbretërinë e Bashkuar dhe njohjen e veprës. Më shumë informacion se çfarë të paraqisni mund të 
gjeni këtu dhe aplikacionet mund të dorëzohen në internet në GOV.UK duke përdorur një 
kompjuter, tabletë ose telefon celular.  
 
Nëse aplikoni me sukses në EUSS, të gjithë do të jeni në gjendje të vazhdoni të jetoni dhe punoni në 
MB pas 30 qershorit 2021. Aplikantëve të suksesshëm do t'u jepetzgjidhur ose i paravendosur statusi 
i . Kjo do të thotë që ju akoma mund të përdorni të njëjtat përfitime dhe shërbime si tani.  
 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme Statistikat e fundit mujore tregojnë se më shumë se 5.1 milion 
aplikime janë marrë nga EUSS deri më tani, me pak më shumë se 3 muaj që kanë kaluar para afatit. 
Pra, nëse nuk e keni bërë tashmë, aplikoni tani. 
 
Si mund të aplikoj në emër të një fëmije? 
 
Ju mund të aplikoni në emër të fëmijës tuaj ose ai mund të aplikojë në emër të tyre. Fëmija juaj 
kualifikohet për statusin e vendosur ose të paravendosur nëse është nën moshën 21 vjeç dhe ose: 

● një shtetas i BE, EEA ose Zvicerian dhe një shtetas jo i BE, EEA ose Zvicerian, 
● por ju jeni - ose bashkëshorti ose partneri juaj 

ka shumë informacion më të dobishëm për këtë temë këtu në GOV.UK. 
 
Ku mund të merrni mbështetje?  
 
Ka shumë ndihmë dhe mbështetje në dispozicion për t'ju ndihmuar me aplikimin tuaj. 
 
Udhëzime Programi i Zgjidhjes së BE-sëBE-së 
Qytetarët e, ZEE-së dhe Zvicrës mund të kontrollojnë udhëzimet e aplikimit, përfshirë mënyrën se si 
një prind ose kujdestar do të aplikonte në emër të fëmijës së tyre, në GOV.UK. 
 
Qendra e Zgjidhjes së Sistemeve të Zgjidhjes së BE 
Nëse keni pyetje në lidhje me aplikimin tuaj, mund të telefononi në 0300 123 7379 ose +44 (0) 20 
3080 0010 nga jashtë MB (e hëna deri të premten nga ora 8 e mëngjesit dhe e shtuna në të dielë nga 
ora 8 e mëngjesit deri në 8 pasdite) . nga 9:30 deri në 16:30). Zbuloni rreth tarifave të lidhjes.  
 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child
https://www.gov.uk/call-charges


Digital Assisted 
Ky shërbim falas është i disponueshëm përmes telefonit dhe personalisht nëse nuk keni qasjen, 
aftësitë ose besimin e duhur për të plotësuar një formular aplikimi në internet. Kontaktoni Ne jemi 
dixhital në 03333 445 675 (nga e hëna në të premte, nga 9:00 deri në 5:00 pasdite). Për më shumë 
informacion, vizitoniGOV.UK. 
 
Shërbimi i skanimit të identitetit 
Ky shërbim ju lejon të përfundoni fazën e verifikimit të identitetit nëse nuk keni qasje në aplikacionin 
EU Exit: ID Document Check. Mund të ketë një tarifë administrative për të përdorur këtë shërbim. 
Për një listë të vendeve vizitoni GOV.UK. 
 
Organizatat Sociale 
Ministria e Brendshme ka financuar 72 organizata në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar për të 
ndihmuar dhe mbështetur qytetarët e BE-së dhe anëtarët e familjes së tyre kur aplikojnë për 
Programin e Zgjidhjes në BE. Gjeni një organizatë të komunitetit lokal në GOV.UK. anësore  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

