
 
 
Ndihmesë për plotësim  
 
Ju lutemi te mos e përdorni si formularë kërkese ! 
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Aplikimi për leje të përkohshme qëndrimi 

 (Ju lutem plotësoni vetëm me rast të kërkesës se parë për lejes së 

përkohshme te qëndrimi, ose te një ndryshim të qëllimit të qëndrimit) 

 për qëllim te shkollimit 

 për qëllim te punësimit  

 për arsye të drejtës ndërkombëtare, për arsye    

     humanitare,për arsye politike 

 për arsye familjare  

 për arsye tjera  

(e kryqëzoni të saktën) 

 

 

Bashkangjiteni 

1 Fotografi biometrike 

(jo më të vjetër se 

6 muaj) 

 

 

 

 

 

1. Mbiemri / Mbiemri nga lindja  

 

 

2. Emri  

 

 

3. Datëlindja / Vendlindja 

 

 

4. Gjatësia e trupit/ngjyra e syve                 cm /       

5. Shtetësia (për të më tepër se një, i shënoni të  

     gjitha) 

 

6. Përkatësia etnike (Përgjigje jo e domosdoshme,  

     shiko vërejtjen nën pikën 5.) 

 

7. Gjendja civile  beqar      i/e martuar      i/e ve 

 i/e shkurorëzuar  shokë/qe të jetës 

qe nga:  

8. A jetoni i ndarë?  po      jo 

qe nga:  

9. Konfesioni/Feja (Përgjigje jo e domosdoshme,  

     shiko vërejtjen nën pikën 5.) 

 

10. Telefoni / Faksi / E-Mail (Përgjigje jo e  

     domosdoshme, shiko vërejtjen nën pikën 5.) 

 

11. Bashkëshorti  

      Mbiemri / Mbiemri nga lindja / Emri  

      Datëlindja / Vendlindja  

      Shtetësia  

      Vendbanimi   
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12. Fëmijët (Ju lutemi ti shënoni në fletë shtesë  

      nëse është e nevojshme) 

Mbiemri / Emri / Datëlindja dhe vendlindja / Shtetësia  

 

 

 

 

 

13. Prindërit (Mbiemri, Emri)  

 

 

14. Pasaporta  / Karta e identifikimit  

      Emri i saktë / Numri  

 

 

      Lëshuar me / në  

 

 

      Vlefshmëria deri me datën  

 

 

15. Hyrja e fundit  

 

me datën   

16. A keni qenë ndonjëherë me parë në Gjermani? 

 

 po      jo 

prej  

 

deri   

 

në  

 

17. A keni qëndruar në shtete e jashtme prej se keni   

      filluar për te jetuar në Gjermani? (Ju lutemi të  

      dhëna te plota,  duke përfshirë edhe qëndrimet  

      të shkurtra jashtë vendit, ju lutem, nëse është e  

      nevojshme vazhdoni në një fletë të veçantë  

      shtesë) 

 po      jo 

prej  

 

deri   

 

në  

 

18. Vendbanimi në Regensburg (adresa e saktë) 

 

Numri postar  

 

Rruga, numri 
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19. Titulli i lejes se qëndrimit te tanishme (Lloji i  

      lejes se qëndrimit, data e lëshimit,  

      Vlefshmëria, baza ligjore) 

 

20. Prej ç´far të ardhurash i mbuloni shpenzimet e  

      Juaja jetësore? 

 Nga puna personale  

 Nga papunësia I       Nga papunësia II 

 Të tjera, pikërisht 

21. A keni sigurim shëndetësor në Gjermani?  po, pran  

 jo 

22. A vuani nga ndonjë sëmundje? (Përgjigje jo e  

      domosdoshme, shiko vërejtjen nën pikën 5.) 

 po, nga  

 jo 

23. A jeni i dënuar penalisht (duke i përfshirë edhe  

      dënimet në shtetet e huaja) ? 

 po      jo 

Vende / Data / Arsyeja  e dënimit  

 

Natyra  dhe lartësia e dënimit  

 

24. Keni qenë i dëbuar ose depërtuar nga  

      Gjermania ose nga njëra prej shteteve te  

      Schengen-it? 

 po, me               nga  

 jo 

25. A Ju është refuzuar ndonjë aplikim për hyrje  

      nga Gjermania ose nga ndonjë nga shtet te  

      kontratës se Schengen-it? 

 po, me               nga  

 jo  

26. A Ju është refuzuar ndonjëherë aplikimi për leje  

      qëndrimi në Gjermani ose në ndonjërin prej  

      shteteve te kontratës se Schengen-it? 

 po, me               nga  

 jo  

27. Informata të sakta lidhur me qëllimin e  

      qëndrimit tuaj në Gjermani (luteni te vazhdoni  

      në një fletë shtesë nëse është e nevojshme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Kohëzgjatja e planifikuar e qëndrimit tuaj në  

      Gjermani 
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29. Stadiumi i integrimit / aftësitë gjuhësore  

      (jeni te lutur ti bashkëngjitni dëshmitë) 

 

 

 

 

 Unë e kamë ndjekur dhe përfunduar me sukses  

      kursin e integrimit  

 Unë jam duke u shkolluar  

 Unë jam duke mësuar një profesion ose në një  

     shkollim tjetër   

 Të tjera, pikërisht  

 

Me anë të kësaj shkrese aplikoj për lëshimin e lejes së qëndrim të përkohshëm për qëllimi te deklaruar me lartë. 

Unë siguroj, se deklarata dhe të dhënat e mësipërme i kanë deklaruar sipas njohurive te mija më të mira dhe 

plotësisht dhe në mënyrë të vërtetë. 

 

Vërejtje, udhëzime, dhe pëlqimi mbi mbrojtje e të dhënave personale. 

 

Unë kamë qenë i këshilluar dhe informuar sa i përket asaj,  

 

1. se një shtetas i huaj / një shtetase e huaj sipas § 55 paragrafi 1, paragrafi 2, nr. 1 te Kodit mbi Qëndrimin e Shtetasve te Huaj (AufenthG) mund te 

dëbohet nëse një procedurë administrative, që është bërë nga njëri prej shteteve të Konventës të Schengen.it, nëse personi në vendlindje ose ne 

shtete te jashtme ka dhënë deklarata te rrejshme ose ka bërë të dhëna jo të plota për të marrë një leje qëndrim gjermane ose një vizë për 

Schengen, një zëvendësim pasaportë, ose për lëshimin e një  leje te jashtëzakonshme për persona pa pasaportë,  ose për pezullimin e dëbimit ose 

për pezullim te obligimeve ekzistuese ligjore për mos vije deri te zbatimit te bazave ligjore për të mos bashkëvepruar me autoritetet kompetente te 

shteteve te konventës se Schengen-it. 

 

2. se nëse dikush bënë deklarata ose informatave të rrejshme ose jo të plota, i përdorë ato për veten e tij apo për ti mundësuar një personi 

tjetër për te marr një leje qëndrimi ose nxjerr certifikatë te falsifikuara me qellim për ti përdorur pran enteve juridike për marrëdhëniet 

juridike me vetëdije për mashtrim, sipas § 95 pika 2 nr.  2 te Kodit për Qëndrimin e Shtetasve te Huaj  dënohet me burgim deri në tre vjet 

ose dënohet me një gjobë në te holla. 

 

 

3. se një shtetas i huaj / shtetase e huajve sipas § 82 paragrafi 1  është i/e obliguar, për parashtroj vërtetime mbi gjendjen e përgjithshme 

nëse ato nuk janë te njohura, dhe nëse është nevoja te  angazhohet menjëherë për parashtrimin e vërtetimeve dhe te angazhohet për 

sqarim të rrethanave personal te verifikueshme, pa vonesë të paraqesin provat e nevojshme dhe vërtetime, lejet, si dhe certifikata të tjera 

të nevojshme dhe leje si dhe prova të tjera të nevojshme që ai ose ajo mund të sigurojë, menjëherë. 

 

4. se të dhënat e kërkuara në kërkesën kërkohen në bazë të Kodit për Qëndrimit. Për shkak të numrit të madh të dispozitave, parimet ligjore të  

zbatueshme në veçanti mund të kërkohen në zyrën e emigracionit. 

 

5. Të dhënat nën numërat 6, 9, 10 dhe 22 janë vullnetare.  

Nëse aty japni shënime, nga ana e entit për të huaj do të lëshohet pëlqimi mbi tubimin, përpunimin dhe përdorimin e këtyre shënimeve. 

Caku i tubimit, përpunimit dhe përdorimit të këtyre shënimeve është aplikimi i tyre në procesin e realizimit të drejtave ligjore të të huajve. 

Po që se aty refuzohet dhëna e këtyre të dhënave personale, kjo mund të sjellë deri te disavantazhi në raste të veçanta të aplikuesëve. 

Vëni re pikës së lartë shënuar Nr.3 

 

 

 

Regensburg, _______________   _________________________________ 

  Data      Nënshkrimi  

 


