VENUE:

DËSHMI PRANUESHMËRIE PËR LEJE QËNDRIMI NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
AFFIDAVIT OF ELIGIBILITY FOR RESIDENCY PERMIT IN THE REPUBLIC OF ALBANIA

VENDI I BETIMIT:

Vërtetoj se deklaruesi i poshtë shënuar u paraqit para meje dhe duke u betuar sipas Ligjit, deklaron dhe thotë sa vijon:
I certify that the affiant named below appeared before me and who being duly sworn deposes and says that:
Emri im në lindje është:
My complete name at birth is:

Mbiemri/Last Name

Kam lindur në:
I was born on:

Day

Emrat e plotë të prindërve janë
My parent's full names are:

Month

Emri/First Name
Year

Qyteti/City

Mbiemri/Last Name

Emri i Mesit/Middle Name
Shteti/State or Province

Emri/First Name

Vendi/Country
Emri i Mesit/Middle Name

Babai/Father:

Mamaja/Mother's Maiden:

Statusi im civil është:
My marital status is:

Martuar

Beqar (pamartuar kurrë)

I/e ve

Divorcuar/Ndarë

Married

Single (Never Married)

Widowed

Divorced/Separated

Emri i/e Bashkëshortit/es është:
My Spouse's Name is:

Mbiemri/Last Name (Maiden if wife)

Emrat e fëmijëve janë:
My children's names are:

Mbiemri/Last Name

Emri/First Name

Emri i Mesit/Middle Name

Emri/First Name

Emri i Mesit/Middle Name

1.

(Shkruani prapa kësaj flete nëse iu
nevojitet më shumë hapësirë).
(Write on the back of this letter if additional
space is needed).

2.

Numri im i pasaportës:
My passport number is:

Lëshuar më:
Issued on:

3.
4.
5.

Adresa ime në SH.B.A.
My address in U.S.A. is:
A keni qenë më parë i arrestuar?
Have you ever been arrested?
Kam qenë i arrestuar më:
I was arrested on:
A keni qenë më parë i dënuar?
Have you ever been convicted?
Kam qenë i dënuar më:
I was convicted on:

Day

Month

Year

Lëshuar nga:
Issued from:

Autoriteti/Authority

Adresa ime në Shqipëri:
My address in Albania is:
PO

JO

YES

NO

Day

Month

Year

PO

JO

YES

NO

Day

Month

Year

I arrestuar për:
Arrested for:
Qyteti/City

Shteti/State or Province

Vendi/Country

Shteti/State or Province

Vendi/Country

I dënuar për:
Convicted for:
Qyteti/City

A keni qenë ndonjëherë i/e akuzuar ose/dhe dënuar për ndonjë krim në SH.B.A. apo ndonjë vend tjetër?
Have you ever been charged and/or convicted of any crime in the U.S. or in any other country?

PO

JO

YES

NO

A keni qenë ndonjëherë përdorues ose/dhe abuzues me drogën ose/dhe alkolin?
Have you ever been a user and/or abuser of drugs and/or alcohol?

PO

JO

YES

NO

A jeni përfshirë në aktivitete që prishin stabilitetin e komunitetit?
Have you ever been engaged in activities that undermine the stability of the community?

PO

JO

YES

NO

Nënshkruar dhe betuar para meje më:
Subscribed and sworn to before me on:

Data/Date

Nga: (Nënshkruaj vetëm kur t'iu kërkohet për të firmosur nga Noteri)
By: (Sign only when asked to do so by the Notarizing Officer)

X
(Firma e Deklaruesit/Signature of Affiant)

(Emri i Deklaruesit/Typed or Printed Name of Affiant)
(Seal)

(Firma e Noterit/Signature of Notarizing Officer)

(Emri i Noterit/Name and Title of Notarizing Officer)

