PROJEKTI KËRKIMOR ‘KALIMI NË MOSHËN E MATURISË’.
Projekti kërkimor ‘Kalimi në Moshën e Maturisë’ kërkon të mësojë më shumë për atë cfarë ndodh me
të rinjtë që emigrojnë vetë në Mbretëritë e Bashkuara, kur ata bëhen 18. Projekti po zhvillohet nga
studjues të Universitetit të Oxfordit në bashkëpunim me organizatat e komunitetit
Pjesmarësit e studimit do të jenë të rinj nga kater vënde të ndryshme: Afganistan, Shqipëri, Eritrea dhe
Vietnam.
Ne mendojmë që ky studim kërkimor është i rëndësishëm të ndihmojë politikat qeveritare se si të
mbështeten të rinjtë emigrantë të pavarur kur ata hyjnë në moshën e maturisë.
Ne do të na pëlqente të dëgjonim për eksperiencën tuaj të ardhjes vetë në MB, dhe pastaj kur u bëre 18
ose hyre në ‘moshën e maturisë’.
CFARË PËRFSHIN PJESMARJA NË KËTË STUDIM?
Nqs ju zgjidhni të merni pjesë, ne do t’ju pyesnim qe të takoheni me një anëtar të skuadrës së studimit i
cili do t’ju bëje disa pyetje informale për experiencën tuaj. Ky diskutim do të zgjasë reth 2 orë ose për aq
kohe sa keni në dispozicion. Ne do të takohemi në nje kohë dhe vënd qe është i përshtatshëm per ju që të
ndiheni rehat dhe të mos udhëtoni larg.
Nqs ju jeni dakord, ne do të inçizojmë intervistën duke përdorur një aparat inçizues digital. Kjo do të na
ndihmonte të mbanim shënime të sakta për atë që ti tregon.
SI DO TË MBAHET DHE PËRDORET INFORMACIONI QË UNË DO TË TREGOJ?
I gjithë informacioni që ju do të jepni gjatë intervistës, do të ruhet në mënyrë private dhe konfidenciale,
dhe do të mbahet në mënyrë të sigurtë në një kompjuter. Kur ne të shkruajmë zbulimet nga studimi, nuk
do të jetë e mundur që dikush të dijë se ti ke marë pjesë në studim.
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