
APLIKACIONI 

Projekti: “Trajnimi Rajonal për Zhvillimin e Aftësive për Punësim (RED-T)” 

 

Emri: ____________________________________________ 

Mbiemri__________________________________________ 

Gjinia: □F   □M   

Datëlindja: ________________________________________ 

Vendi i lindjes: _____________________________________ 

(Shënoni fshatin/qytetin ku keni lindur) 

Vendbanimi _______________________________________ 

(Shënoni fshatin/qytetin ku jeni duke banuar) 

Komuna __________________________________________ 

Numri i telefonit: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

Kombësia juaj: _____________________________________ 

Cili është niveli juaj i shkollimit: 

o Duke vijuar shkollën e mesme 
o Duke vijuaj universitetin 
o Duke vijuar studimet master 
o Të përfunduar shkollën fillore 
o Të përfunduar shkollën e mesme 
o E/I diplomuar (niveli bachelor) 
o E/I diplomuar (niveli master) 
o Tjetër:_____________________ 

 
Cilin trajnim dëshironi të ndiqni? 

o Web and Mobile Development 

o Gjuhë Gjermane  

Orari i preferuar për ndjekje të trajnimit:  

o Paradite  

o Pasdite 

o Nuk kam preferencë 

A e njihni gjuhën angleze? 

o Po 

o Jo 

Nëse po, cili është niveli juaj? 

o A1 (fillestar) 



o A2 (elementar) 

o B1 (mesatar) 

o B2 (mbi mesatar) 

o C1 (avancuar) 

A e njihni gjuhën gjermane? 

o Po 

o Jo 

Nëse po cili është niveli juaj? 

o A1 (fillestar) 

o A2 (elementar) 

o B1 (mesatar) 

o B2 (mbi mesatar) 

o C1 (avancuar)  

Çfarë prisni nga ky trajnim dhe cilat janë planet tuaja për të ardhmen? 

 

 

 

 

A jeni të regjistruar në skemën/qendrën sociale?  

o Po 

o Jo 

A jeni të regjistruar në agjensionin për punësim? 

o Po 

o Jo 

Sa anëtarë jeni në familjen tuaj?  

 

 

 

 

Sa anëtarë të familjes suaj punojnë? Sa janë të hyrat mujore në familje tuaj dhe burimi?  

 

 

 



 

A jeni duke punuar apo a keni pasur përvojë pune paraprake, dhe nëse po, ju lutem listoni më poshtë 

duke dhënë informata konkrete lidhur me kompaninë, përgjegjesitë tuaja, pagesën, si dhe kohën e 

angazhimit: 

 

 

 

 
A keni qenë pjesë e ndonjë trajnimi më parë? Nëse po, shënoni më poshtë detajet: 
 

 

 

 

Si keni ndëgjuar për programin tonë? 

o Rrjete sociale 

o Familje/shoqëri 

o Televizion 

o Radio 

o Gazetë/Portal 

o Hulumtim në internet 

o Tjetër:_______________ 

 
 
Vërejtje: Ju lutem bashkangjitni edhe Kopjen e letërnjoftimit/pasaportës dhe dëshminë që jeni të papunë 

(Nga Zyra Komunale për Punësim) nëse aplikoni në formë fizike! 

 

Aplikacionet  do të pranohen deri më datën 19 tetor, ora 16:00! 

 

 

Nënshkrimi i aplikuesit:                                                                                  Data: 

________________________                                                                   _______________________ 


