
BAZAT THEMELORE

Skema e Qëndrimit së BE-së (EUSS) është një status imigrimi i 
prezantuar për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të BE-së dhe familjeve 
së tyre pas Brexit. A është kjo për mua? Po, nëse jeni një shtetas 
Europian i BE; ose familja e juaj/tyre e ngushtë ose Antari familjarë që 
është  I varur nga ju/ata  janë/është zhvendosur në MB përpara datës 
31 dhjetor 2020.

STATUSI JUAJ NËN SKEMËN  E EUSS

Kjo varet nga sa kohë keni jetuar në MB (MBRETERINË E 
BASHKUAR). Pesë vjet do t’ju japin statusin e të përhershem, periudha 
më të shkurtra do t’ju japin Statusi i të përkohshëm. Në shumicën e 
rasteve, ju keni të njëjtat të drejta (lexoni seksioni e përfitimeve me 
kujdes). Por mbani mend: Statusi i përkohshëm skadon. Nëse 
dëshironi të vendoseni për  gjithmonë në MB, do të duhet të aplikoni 
përsëri në  skemën e EUSS, kjo pasi të keni mbushur pesë vjet’ 
vendbanimi ne MB.

E DREJTA PËR PUNË

Nëse ju keni aplikuar n skemën e EUSS, ju keni të drejtë të punoni në 
Mbretërinë e Bashkuar. Ka dy mënyra për ta vërtetuar atë, bazuar në 
progresin e aplikimit tuaj.

JU KENI STATUSI NËN SKEMËN E EUSS

HAPI 1. Lëshoni/merrni një kod të ndarës  duke shkuar te www.gov.uk/
view-prove-immigration-status
HAPI 2. Jepni kodin tuaj ndarës dhe datën e lindjes tek punëdhënësi 
tuaj.
HAPI 3. Kërkojuni atyre të përdorin faqen zyrtare të Qeverisë Shiko 
Shërbimin për të Drejtën e Punës www.gov.uk/view-right to-work

KENI APLIKUAR NË SKEMËN E EUSS, POR PO PRISNI PËR NJË 
REZULTAT

HAPI 1. Gjeni Certifikatën tuaj të Aplikimit. Nëse nuk mundeni, 
telefononi Qendrën e Rezolutës së BE-së.

http://www.gov.uk/view-right%20to-work


HAPI 2. Jepini Certifikatën tuaj punëdhënësit tuaj.
HAPI 3. Disa Certifikata janë dixhitale, dhe mund të kontrollohet me një 
kod të ndarës. Nëse nuk mundeni, telefononi punëdhënësin për të 
përdorur Shërbimin e Kontrollit të Punëdhënësit www.gov.uk/employee-
imigration job-status

Kujtoni: Askush nuk duhet t’ju mohojë punësimin për shkak të statusit 
tuaj. Nëse kjo ndodh, kërkoni këshilla.

E DREJTA PËR QERA

Nëse ju keni aplikuar në skemën e EUSS, ju keni të drejtë të merrni me 
qera akomodim/shtëpi në Mbretërinë e Bashkuar. Ka dy mënyra për ta 
vërtetuar atë, bazuar në progresin/ecurinë e aplikimit tuaj.

JU KENI STATUSI NËN SKEMËN E EUSS

HAPI 1. Lëshoni/merrni një kod të ndarës  duke shkuar te www.gov.uk/
view-prove-immigration-status
HAPI 2. Jepni kodin tuaj ndarës dhe datën e lindjes tek pronarit tuaj.
HAPI 3. Kërkojuni atyre të përdorin faqen zyrtare të Qeverisë Shiko të 
Drejtën e Qirasë www.gov.uk/view-right-to-rent

KENI APLIKUAR NË SKEMËN E EUSS, POR PO PRISNI PËR NJË 
REZULTAT

HAPI 1. Gjeni Certifikatën tuaj të Aplikimit. Nëse nuk mundeni, 
telefononi Qendrën e Rezolutës së BE-së.
HAPI 2. Jepini Certifikatën tuaj pronarit tuaj.
HAPI 3. Disa Certifikata janë dixhitale, dhe mund të kontrollohet me një 
kod të ndarës. Nëse nuk mundeni, telefononi punëdhënësin për të 
përdorur Shërbimin e Kontrollit të të Qiradhënësit 
www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml

Kujtoni: Askush nuk duhet t’ju mohojë mundësinë për të marrë me qira 
pronë në MB për shkak të statusit tuaj. Nëse kjo ndodh, kërkoni këshilla.

PRETENDIMI I PËRFITIMEVE / E DREJTA E NDIHMËS SOCIALE 

http://%C2%A0www.gov.uk/employee-imigration%20job-status
http://%C2%A0www.gov.uk/employee-imigration%20job-status
http://www.gov.uk/view-right-to-rent
http://www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml


Nëse dëshironi të kërkoni përfitime/ndihma të bazuara në të ardhurat, si 
Kredia Universale, aplikimi në skemën e EUSS është vetëm hapi i parë. 
Ju gjithashtu duhet të tregoni se keni të drejtë të banoni në MB. Statusi i 
Përhershëm automatikisht ju jep këtë të drejtë, por me Statusin e 
Përkohshëm, do t’ju duhet diçka tjetër.

Nëse keni status të përkohshëm
Ekzistojnë tre mënyra kryesore për të provuar të drejtën tuaj shtesë për 
të provuar residencën. Kjo mund të bazohet në:

PUNA AKTUALE. Ju duhet të tregoni se puna juaj është e vërtetë dhe 
efektive. Një mënyrë për ta bërë atë është për të treguar se keni fituar 
mjaftueshëm për të paguar Sigurimet Kombëtar gjatë 3 muajve të fundit.

PUNA E KALUAR. Ju mund të kualifikoheni nëse keni dalë në pension, 
nëse keni pasur një aksident ose sëmundje që ju ka lënë të paaftë 
punoni, nëse keni lindur së fundmi, ose nëse keni humbur punën kohët 
e fundit dhe shpresoni të ktheheni në punë.

FAMILJA JOTE. Një anëtar i ngushtë i familjes që punon në MB dhe ka 
status nën skemën e EUSS, një fëmijë që shkon në shkollë në MB 
mund t’ju ndihmojë gjithashtu të kualifikoheni.
Të drejtat e përfitimeve janë komplekse, dhe kjo është vetëm një 
përmbledhje. Ju lutemi kërkoni këshilla profesionale.

MERR NDIHME

Më duhet të aplikoj në skemën e EUSS.

Gjeni një këshilltar të akredituar nga OISC ose Avokat emigracioni. Ata 
mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse ju takon të aplikoni, të mbledhin 
provat që duhen dhe te dorëzojnë aplikacionin.

Më duhet ndihmë të aplikoj në skemën e EUSS.
Gjeni një këshilltar të akredituar nga OISC ose Avokat emigracioni. Ata 
mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse ju takon të aplikoni, të mbledhin 
provat që duhen dhe te dorëzojnë aplikacionin.

Unë kam probleme me aplikimin tim



Kontaktoni Qendrën e Vendimit së skemës EUSS/BE-së në 0300 123 
7379. Ata mund t’ju përditësojnë për statusin tuaj dhe aplikimin, ju 
ndihmon të identifikoheni nëse keni humbur hyrjen/deatjet e llogarisë 
tuaj dhe t’u përgjigjuni çdo pyetjeje që ju mund të keni.

Unë dua të raportoj Krim Urrejtjes
Krimi i urrejtjes është një krim i rëndë i kryer për shkak të një 
karakteristike të mbrojtur si p.sh motivuar nga paragjykimi në bazë të 
racës, fesë, orientimit seksual ose arsyeve të tjera paaftësia, orientimi 
seksual ose raca (kjo përfshin dhe kombësinë). Telefononi policinë në 
101 ose lajmëroni online.


