
FONDACIONI HUMANITAR GOLDEN EAGLE 

 

 

FORMA E APLIKACIONIT 

 

1. TË DHËNAT PERSONALE: 

Emri dhe Mbiemri:  

Data e lindjes:  

Vendi i lindjes:  

Qyteti:  

Adresa e plotë: 

Gjinia: Femër  Mashkull   

Përkatësia etnike: Shqiptar Serb RAE  Tjetër 

E-mail: 

Numri i telefonit: 

 

2. EDUKIMI: 

Emri i shkollës fillore: 

Suksesi i shkollës fillore: 

Emri i shkollës se mesme: 

Suksesi i shkollës së mesme 

Drejtimi në fakultet 
Viti: 
Suksesi në fakultet: 
 

3. STATUSI EKONOMIK-SOCIAL: 

Informata të përgjithshme 

Jetoj në: Fshat, Qytet,  

Gjatë studimeve jetoj në: Fshat  Qytet  Konvikt  Me qira 

Jetojmë në asistencë sociale: Po Jo 

Kam: Dy prindër  Një prind  Asnjë prind 

Numri i anëtarëve të familjës:  

Sa fëmijë/anëtarë nga familja juaj vijojnë mësimin e rregulltë: Vetëm unë   2-3  4-5 

Në rast se familja juaj nuk ka të ardhuratë e qëndrueshme mujore, si arrin të mbahet familja 

juaj: 
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Informatat për babanë: 

Emri dhe Mbiemri: 

Profesioni: 

Edukimi: 

Statusi Social:  I punësuar  I papunë  Ndihmë sociale  Pensionist  Tjetër 

Emri i punëdhënësit/biznesit (nëse është i punësuar): 

Të ardhurat mujore: -100  100-300  300-600  600+   Tjetër 

 

 

Informatat për nënën: 

Emri dhe Mbiemri: 

Profesioni: 

Edukimi: 

Statusi Social:  I punësuar  I papunë  Ndihmë sociale  Pensionist  Tjetër 

Emri i punëdhënësit/biznesit (nëse është I punësuar): 

Të ardhurat mujore: -100  100-300  300-600  600+   Tjetër 

 

 

4. Dokumetet shtesë/mbështetëse 

 Kopje e dëftesës së suksesit - certifikatë e notave për dy vitet e fundit shkollor (në rast se jeni    

     në vitin e pare në Universitet); 

 Certifikatë e notave në Universitet (në rast se jeni në vitin e dytë duhet të sillni të vitit të parë,   

     në rast se jeni në vitin e tret duhet  të sillni të vitit të parë dhe dytë); 

 Kopja e dokumentit për asistencë sociale (nëse e aplikueshme); 

 Kopja e certifikatës së vdekjes së prindit (prindërve) - nëse e aplikueshme; 

 Kopjet e certifikatave të lindjes dhe bashkësisë familjare (vetëm për familjet me tre apo me  

     shumë fëmijë në shkollë); 

 Kopjet e dëshmisë nga qendra për punë dhe mirëqenie sociale (nëse e aplikueshme); 
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5. Deklaratë nga aplikuesi 

Deklaroj me përgjegjësi të plotë se përgjigjet e mija në pyetjet e parashtruara në këtë formular 

janë të sakta, komplete dhe korrekte; 

Kuptoj që prezantimi i gabueshëm apo lëshimi material në këtë formular apo në dokumentet e 

tjera të kërkuara nga “FGE” mund të më diskualifikojë mua nga procesi i përzgjedhjes;  

 

Kuptoj dhe pajtohem se nëse gjatë procesit të përzgjedhjes, “FGE” gjen se një apo më shumë 

informatë që nuk është e saktë, atëherë “FGE” ka të drejtën e përjashtimit nga procesi pa 

ndonjë nevojë për sqarim shtesë.  

 

Deklaroj që në rast të përzgjedhjes, do të përkushtohem në plotësimin e gjithë përgjegjësive të 

mia si, duke përfshirë (por jo vetëm) ndjekjen e rregullt të procesit mësimor, angazhimin në 

punë vullnetare - aktivitetet në shkollë dhe komunitetin ku jetoj, dhe arritjen e rezultateve të 

mira në shkollë. 

 

 

 

Vërejtje:  Të gjitha dokumentat duhet të dërgohen në një email. 

 

Emri dhe Mbiemri:  

Vendi:  

Data:  

Nënshkrimi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


