
   

FORMULAR PËR APLIKIM PËR KAMPIN VEROR 

Shënim: Aplikacionet të cilat nuk janë të plotësuara në tërësi, nuk do të merret parasysh.  

Për të aplikuar në kampin veror të Mitrovicës, të gjithë të interesuarit nga rajoni i Mitrovicës duhet të dorëzojnë 

aplikacionin e tyre në këtë email Ardita.sadiku@rks-gov.net 
Për të aplikuar në kampin veror të Gjilanit, të interesuarit nga rajoni i Gjilanit duhet të dorëzojnë aplikacionin 

në këtë Ismet.gagica@rks-gov.net   
 

Informata të përgjitshme për aplikuesit 

1 Emri (emri i prindit) Mbiemri        

2 Mbiemri i vajzërisë       

3 Numri personal       

4 Ditëlindja   Data_     _   Muaji         Viti_     __ 

5 Gjinia       F ☐       M ☐    

6 Adresa e vendbanimit       

7  Fshati/ Komuna       

8 Numri i telefonit       

9 E-mail adresa       

10 
 

Zgjedhni nivelet e shkollimit që keni 
kryer. 
 
Shënoni vitin e diplomimit për 
secilin nivel 

1. Master/MBA    Viti__     __ 

2. Bachelor    Viti__     __ 

3. Shkolla e mesme profesionale    Viti__     __ 

4. Gjimnazi    Viti__     __ 

5. Shkolla fillore    Viti__     __ 

6.Tjetër specifiko__     ____   Viti__     __ 

12 
A keni jetuar jashtë Kosovës më 
shumë se 3 muaj? 

      ☐   PO   ☐   JO 

12.1 Nëse PO, në cilin shtet keni jetuar?       

13 
A jeni shfrytëzues i asistencës 
sociale?   

      ☐   PO   ☐   JO 

14 
A jeni të regjistruar ne Zyrën e 
punësimit në komunën tuaj? 

    ☐   PO   ☐   JO 

15 

Shënoni gjuhët që njihni   
 
Shënoni nivelet :  
A1 / A2: shfrytëzues bazik;  
B1 / B2: shfrytëzues i pavarur 
C1 /C2: Shfrytëzues profesional 

Gjuha amtare       

Gjuhët tjera   E shkruani E kuptoni E flisni  

Anglisht                    

                        

                        

☐ 
Duke vendosur X në kuti, unë ju siguroj që informatat e dhëna sipas dijenisë time, janë të vërteta dhe të plota, dhe e 

kuptoj që dorëzimi i këtij aplikacioni NUK do të thotë që unë jam pranuar në trajnim. 

☐ 
Duke vendosur X në kuti, unë pranoj organizatorët të përdorin të dhënat e mia personale në përputhje me Rregulloren 

e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (BE) 2016/679 ("GDPR") për qëllime të proceseve të brendshme. Nëse keni 

ndonjë pyetje, mund të kontaktoni Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave të GIZ-it në çdo kohë: 

datenschutzbeauftragter@giz.de  
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