
 
 

Albanska 

Kryqi i Kuq Suedez në vizitë te njësia e mbajtjes 

Kryqi i Kuq Suedez viziton azilkërkuesit dhe emigrantët te njësia për mbajtje e Entit 

për Migracion. Vizitorët ofrojnë mbështetje në formë bisedash dhe aktivitete të tjera. 

Të gjithë vizitorët kanë dhënë betimin e konfidencialitetit. 

 

Kryqi i Kuq është një organizatë jo-fitimprurëse e cila është neutrale, e pavarur dhe e 

paanëshme. 

 

Vizita në: Flen, çdo të dytën të mërkurë, rreth orës 17.30 – 19.30 

 Gävle, çdo dytën të enjte rreth orës 18.00 – 20.00 

 Kållered, të hënave rreth orës 18.00 – 20.00 

 Ljungbyhed, çdo të dytën të mërkurë rreth orës 17.30 – 19.30 

 Märsta, të enjteve rreth orës 18.00 – 20.00 

 Åstorp, çdo të dytën të enjte rreth orës 17.30 – 19.30 

 

Këshillim në çështjet e migracionit 
Ju mund të telefononi Kryqin e Kuq Suedez për të marë: 

• ndihmë me të kërkuarit e familjarëve tuaj të cilët janë zhdukur si pasojë e luftës, 

konflikteve, katastrofave natyrore ose emigrimit 

• informacion rreth bashkimit me anëtarë të familjes 

• këshilla në çështjen e azilit 

• informacion dhe mbështetje gjatë riatdhesimit 

 

Telefoni: 020 – 415 000 

Orari i telefonatave: të martave, të mërkurave dhe të enjteve ora 09.30 – 12.00  

 

Ndërmjetësim në kontaktin me shëndetësinë 
Ndërmjetësimi i Kryqit të Kuq Suedez iu ofron këshillim azilkërkuesve dhe 

emigrantëve që kërkojnë ndihmë në kontaktin me sistemin shëndetësor.  

 

Telefoni: 020 – 211 000 ose 0709 – 40 67 23 (vetëm për SMS) 

Orari ti telefonatave: të hënën deri të enjten 09.30 – 11.30 

E-mail: papperslos@redcross.se 

 

Infoservice 
Po të keni pyetje të tjera në lidhje me punën e Kryqit të Kuq Suedez dhe organizatën 

më gjërë, jeni të mirëseardhur të kontaktoni Infoservice. 

 

Telefoni: 0771 – 19 95 00 

Orari i telefonatave: të hënën deri të premten 10.00 – 12.00 dhe 13.00 – 16.00 

E-mail: info@redcross.se  
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