
Komunës së 

………………………….. 

 

Ref.: Njoftim për vitin e detyrueshëm për përkujdesje të fëmijëve 2014/2015 

Mbiemri i prindit ose kujdestarit:       

lindur më:    banues në: 

Mbiemri i fëmijës:         

lindur më:    banues në: 

 

Fëmija im gjatë vitit për përkujdesje të fëmijëve 2014/2015 
(Shënoni me kryq përgjigjen që vlen, kryqin mund ta vëni veteëm në një pikë): 

 

1. do ta ndjekë institicionin e mëposhtëm për përkujdesje të fëmijëve (Emërtimi 
dhe adresa; Fundi i afatit për lajmërim: 30 prill 2014) 

 

Vërtetimi i bartëses/bartësit: 

 

 

2. do të shkojë te kujdestarja e mëposhtme/kujdestari i mëposhtëm (e plotësoni 
vetëm nëse fëmija nuk shkon në ndonjë institucion për përkujdesje të fëmijëve;  

Fundi i afatit për lajmërim: 30 prill 2014) 

 

Mbiemri i kujdestares ditore/kujdestarit ditor: 

e/i punësuar në: 

Vërtetimi i punëdhënëses/punëdhënësit të kujdestares ditore/kujdestarit ditor: 

 

 

3. tashmë e vijon shkollën (shkollimi i parakohshëm;  
Fundi i afatit për lajmërim: 30 prill 2014): 

 

Vërtetimi i shkollës: 

 

 

 

4. Aplikoj për fëmijën tim për vitin për përkujdesje të fëmijëve 2014/2015 te 

administrata kompetente e qarkut për përjashtimin e mëposhtëm nga vijimi i 
 



detyrueshëm (Fundi i afatit për aplikim: 31 dhjetor2013): 

 

Vini re: Këtij lajmërimi duhet t´ia bashkangjitni një aplikim të veçantë së bashku 

me arsyetimin për administratën e qarkut, komuna duhet ta dërgojë atë 

menjëherë te administrata e qarkut! 

 Fëmija im e ka një vendim për aftësi të kufizuara, shkuarja në një 

institucion për përkujdesje të fëmijëve paraqet një barrë të panevojshme 

për fëmijën. 

 

 Arsyet mjekësore, për shkak të të cilave shkuarja në një institucion për 

përkujdesje të fëmijëve paraqet një barrë të panevojshme për fëmijën.  
 

 Largësia e institucionit nga vendbanimi i fëmijës ose kushtet e rrugore 

paraqesin një barrë të panevojshme për fëmijën. 
 

 Edukimi në shtëpi 
 

 

 
Unë e kam lexuar letrën informuese në lidhje me vitin e detyrueshëm për përkujdesje të 
fëmijëve 2014/2015 dhe do ta marr parasysh. 
 

 

 

Nënshkrimi i prindit ose kujdestarit:    Data:  

 
…………………………………………………………………….    ……………………………. 

5. Aplikoj për fëmijën tim për vitin për përkujdesje të fëmijëve 2014/2015 që 
komuna t´ia caktojë një vend në një institucion për përkujdesje të fëmijëve.  

(Fundi i afatit për aplikim: 30 prill 2014)) 

 

 


