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Aufnahmebogen 
 
Angemeldet durch 
Beratungsstelle  

Ansprechpartner / in  

Bundesland  

Telefon  

E-Mail  

 
Të dhënat mbi personin 
Mbiemri  

Emri  

Data e lindjës  

Mbiemri i vajzërisë  

Vendi i lindjes  

Gjinia femër O                     mashkull  O 

Statusi i qëndrimit  

Shtetësia, përkatësia etnike 
(p.sh. Shqiptar, Sërb, Romë, 
Ashkali, Egjiptianë, Turk, 
Boshniak) 

 

 
Adresa në Gjermani 
Rruga, numri  

Numri postal, Vendi  

Shteti federal/ Bundesland  

Në Gjermani që nga…  

 
Informacionet për rastin e kthimit 
Kthimi planifikohet me… 
 

   

Adresa e mëparshme në 
Kosovë (familjarëve) 
 

 

A keni shtëpi/ banesë në 
vendlindje  

Po    O                          Jo    O 

Nëse po numri i telefonit  
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Informacionet lidhur me gjendjen shëndetësore (p.sh. ndihmë mjeksore, themelim biznesi, 
kërkim pune) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bashkëshorti/-ja  

Mbiemri  

Emri  

Data e lindjes  

Vendi i lindjes  

Adresa (nëse e shkruan dikush tjetër 
në vend të kërkuesit) 
 

 

 
Fëmijët  (Numri, gjinia dhe mosha e fëmijëve) 

 

 
Ju lutem bashkangjitni kërkesës të dhënat e mëposhtme: 

• Kopjet e pasaportit valid / të vlefshëm / 
• A – testet mjekësore 
• Lista e barrnave / medikamenteve / 
• Përshkrimi i rastit nga qendra këshilluese 

 
Të dhënat i kam bërë vullnetarisht dhe jam i pajtimit që të dhënat e mia të ruhen në formë elektronike 
dhe të ipen tutje në Qendrat tjera për këshillimet e të kthyerve. Me këtë vërtetoj se unë,  dëshiroj të 
kthehem me vetëdëshirë.  
 
 
Unë dëshmoj se të dhënat e mia janë të vërteta:  
 
      ________________                       ________________                                       _______________                
Vendi    Data     Nënshkrimi 
 


