
                                                         

   

       FORMULAR BURSE PËR VITIN SHKOLLOR    

                                   2022/2023 
 

Emri:_______________________________        Mbiemri:____________________________ 

Ditëlindja (D/M/Viti):__________________       Vendlindja:___________________________ 

Gjinia:_______________ 

Adressa:_________________________________________________________________ 

Telefoni:____________________________         Email:______________________________ 

Shteti në të cilin studioni:___________________________________ 

Emri i institucionit studimore:__________________________________________________ 

Adresa:_________________________________________________________________ 

Shkalla e studimeve:_______________________ 

Sa anëtarësh është familja juaj:_____________________ 

Sa anëtar të familjes tuaj janë student:_______________ 

Sa anëtar të familjes janë nxënës:___________________ 

Emri i babait:____________________________________ 

Babai është: - I punsuar në sektorin shtetror___________ 

                     - I punsuar në sektorin privat_____________ 

- Pensionist_____________ 

- I pa punsuar___________ 

- Invalid________________ 

- I ndjerë_______________ 

Të ardhurat mujore të babait:_________________ 

 

Emri i  nanës: ___________________________________ 

Nëna është: -   E punsuar në sektorin shtetror______________ 

- E punsuar ë sektorin privat_________________ 

- Pensioniste___________________ 

- E pa punsuar__________________ 

- Invalide______________________ 

- E ndjerë_____________________ 

Të ardhurat mujore të nënës:__________________ 

A ështe ndokush tjetër prej familjes i punsuar: PO______  JO_______ 

Nëse PO, kush është, ku dhe sa janë të ardhurat mujore? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

A ka familja juaj ndimë tjetër financiare: PO_______    JO_________ 

Nëse po, çfarë ndihme: 

 -     Ndimë sociale shtetrore_____________       Vlera____________  (Mujore/ Vjetore) 

 -     Ndihmë nga të afërmit në diasporë___________     Vlera______________(M/V) 

-      Ndihmë tjetër____________________________     Vlera______________(M/V) 



A je i/e gatshem/tshme të punosh vullnetarisht pranë Shoqatës "Kraja": PO_____ JO______ 

A je i/e gatshem/tshme të merrësh pjesë vullnetarisht në ndonjë  nga aktivitetet e Shoqatës 

"Kraja" që zhvillohen në të mirë të komunitetit krajan (në këto aktivitete përfshihet shpërndarja e 

ndihmave, dhënija e ideve, angazhimi në pastrimin e ndonjë hapsire që është e nevojshme, 

pjesmarrja dhe ndihma në organizime që Shoqata "Kraja" i planifikon): PO____JO_______ 

 

 

Deklaroj se të gjitha të dhënat janë të sakta dhe se jam i vetëdijeshem që pasktësija e 

vetëdijeshme e të dhënave  bën diskualifikimin nga aplikimi për Bursën nga SH.A.”KRAJA” 

 

    _______________________________               ___________________________                       
                  Nënshkrimi i aplikantit                                                           Data 

 

*Shoqata Atdhetare “Kraja” garanton që të gjitha informatat në këtë 

formular do të mabahen sekret dhe nuk do të bëhen publike.   

 

 
Formularit të plotsuar duhet ti shtoni edhe dukumentacionin e mëposhtëm: 

 

1)   Dokument zyrtar që tregon regjistrimin tuaj në institucionin    

përkatës studimor për vitin 2022/2023 

 

2) Listën e notave të vitit të fundit të fakultetit apo shkollës të mesme 

 

 Formulari i plotsuar dhe dukumentat të dorzohen  tek Kryetarja e 

Shoqatës Atdhetare “Kraja” - Dega Krajë,  Medina Cura  

 

 

------------------------------------------------------------------------          ---------------------------- 

Nënshkrimi i Kryetares së SH.A. "Kraja"- Dega Krajë                        Data 

 

  


