
DISTRIKTI SHKOLLOR 401 I KOMUNITETIT ELMWOOD 

PARK  

                                FORMULARI I TE DHENAVE TE STUDENTIT PER VITIN 

SHKOLLOR 2013-2014 
 

INFORMACIONI PER STUDENTIN (lutemi me gërma shtypi) 

 

Mbiemri:                

 

Emri:               

 

Emri i mesit:              

 

Adresa:            Elmwood Park IL 60707 

 

Numri i telefonit në shtëpi:             

 

Datëlindja:       Adresa e postës elektronit të studentit   

 

Vendlindja (qyteti, shteti, vendi):            

 

Shkolla:         Klasa:       

 

Hera e parë në një shkollë amerikane (lutemi qarkoni): PO  JO  

 

Studenti jeton me (lutemi shënoni të gjitha kategoritë që përmbushen): 

 

     Të dy prindërit    Nënën    Atin 

     Njerkën    Njerkun    Përkujdesje nga një familje 

tietër 

     Tjetër    Kujdestar  

 

Gjendja familjare e personit (lutemi shënoni njërên): 

 

   I martuar    I shkurorëzuar    Ndarje me vendim gjykate 

   Beqar    I/e ve    Tjetër 

 

INFORMACIONI PER PRINDIN/KUJDESTARIN (Lutemi shënoni njerkun/njerkën në 

Informacionin e Emergjencës nga mbrapa faqes). 

 

Atësia (emri, mbiemri):              

 

Adresa e atit (nëse është e ndryshme nga ajo e studentit):          

 
Numri i telefonit gjatë ditës :      Telefoni celular::      Email:    

Ktheje 



 

Amësia (emri, mbiemri):              

 

Adresa e nënës (nëse është e ndryshme nga ajo e studentit):         

 

Mbiemri i vajzërisë i nënës:              

 

Numri i telefonit gjatë ditës:     Telefoni celular:      Email:    

 

Emri i kujdestarit (nëse është i ndryshëm nga prindi):     Lidhja:  _______ 

 

Numri i telefonit gjatë ditës:     Telefoni celular:       Email:     

 

Motra ose vëllezër (që ndjekin shkollat në Distriktin 401) 

Emri Shkolla Klasa 

   

   

   

 

INFORMACION EMERGJENCE (duhet të jetë i ndryshëm nga ato të dhëna më lart) 

Kontakti #1 (emri, mbiemri):             

 

Lidhja me studentin:             

 

Numri i telefonit gjatë ditës:      Telefoni celular:        

 

Kontakti #2 (emri, mbiemri):             

 

Lidhja me Studentin:             _______ 

 

Numri i telefonit gjatë ditës:         Telefoni celular:   _____________ 

 

Paraqisni problemet mjekësore 

Mjekimet Alergjitë Problemet mjekësore 

   

   

   

 

Autorizim për dhënien e trajtimit mjekësore: 
SI prind dhe/ose kujdestar, unë autorizoj kryerjen e trajtimit prej një mjeku të kualifikuar dhe të licensuar të të miturit të përmendur në këtë 
formular nëse ndodh një emergjencë mjekësore që, sipas mendimit të mjekut kujdestar, nëse vonohet mund të rrezikojë jetën e tij/saj, mund të 
shkaktojë plagë, paaftësi fizike ose çrregullime të panevojshme. Ky autorizim jepet vetëm pasi të jenë bërë përpjekje të arsëyeshme për t’u 
lidhur me mua. Ndihma e shpejtë e nevojshme mund të jepet në shkollë. Ky autorizim u plotësua dhe u nënshkrua me vullnetin tim të lirë me 
qëllimin e vetëm për të lejuar trajtimin mjekësor në rrethana emergjence në mungesën time.  
 
 
Nënshkrimi i Prindir/Kujdestarit:            Data:      


