
Shkolla / School Nr. i Tel. të Shkollës/ School Phone Klasa / Nr. i Klasës / Grade/Room Përgatitur në datën / Date Prepared

Mësuesi/ja i/e Klasës / Teacher Destinacioni (Vendi ku do bëhet eksursioni)/ Destination

Qëllimi Edukativ i Eksursionit/ Educational Purpose of Trip

Data e Eksursionit / Date of Trip Ora e Nisjes / Leave Time Ora e Kthimit / Return Time Itinerari i Udhëtimit (Përmbledhje)/ Trip Itiner-
ary (summary)

Mjeti i Transportimit të Nxënësve/ 
Method of Transportation

Pagesa për Nxënës / Cost to 
Student 
1 Falas / Free    $_______ 

Dreka e Nxënësit/es / Student Lunch 
1 Merrni nga shtëpia / Bring      1 Mund ta blini / Buy
1 Eshtë e siguruar / Provided     1 Nuk është e nevojshme / Not Needed

DREJTORIA ARSIMORE E FILADELFIAS
INFORMACION MBI EKSURSIONIN        LEJE NGA PRINDI 

Ju lutemi plotësoni pjesën në fund të formës dhe kthejani mësuesit/es / Please complete and detach the bottom part of this form and return to teacher  

INFORMACIONI I NXENESIT/ES  /  STUDENT INFORMATION
Emri i Nxënësit/es / Name of student _______________________________________________________________________________________
Nr. i Identifi kimit të Nxënësit/es I.D.# _____________________________Datëlindja / Date of Birth _____________________________________

INFORMACIONI I PRINDIT/KUJDESTARIT/ PARENT/GUARDIAN INFORMATION 
1. Emri i Prindit/Kujdestarit / Parent/Guardian ______________________________________________________________________________

Adresa e Shtëpisë / Home Address ___________________________________Nr. i Tel. të Shtëpisë / Home Phone ___________________________________
Nr. i Tel. të Punës / Work Phone ____________________________________Telefoni Celular / Cell Phone _______________________________________

2. Emri i Prindit/Kujdestarit / Parent/Guardian ______________________________________________________________________________
Adresa e Shtëpisë / Home Address _________________________________Nr. i Tel. të Shtëpisë / Home Phone _____________________________________
Nr. i Tel. të Punës / Work Phone _____________________________________Telefoni Celular / Cell Phone _____________________________________

Nxënësi/ja jeton me: (Zgjidh ato që ju përkasin juve)/ Student lives with (check all that applies):  
1 Babain / Father  1 Nënën / Mother  1 Personin që e ka në Kujdestari/ Guardian

PERSONAT QE DUHEN KONTAKTUAR NE RAST EMERGJENCE/ EMERGENCY CONTACTS
Në se personi/kujdestari nuk mund të kontaktohet, shkolla do të telefonojë personat sipas listës së mëposhtme. Personat në listën e mëposhtëme duhet të 
jenë individë përgjegjës të cilët mund: 1) të japin leje për trajtim mjekësor; 2) të marrin fëmijën në rast se është sëmurë; 3) të jenë të autorizuar të fl asin në 
emër të prindit ose kujdestarit ligjor / If the parents/guardians cannot be reached, the school will call the people listed below. The people listed below should be 
responsible individuals who can: 1) give permission to administer health care; 2) pick up your child if your child is ill; 3) have the authority to speak on behalf of 
the parents or legal guardians.

INFORMACION MBI GJENDJEN SHENDETESORE / HEALTH INFORMATION
Në se jepet leja nga ju (prindi), ju lutemi jepni informacionin mbi gjëndjen mjekësore ose në se fëmija juaj nuk paraqet asnjë nga gjëndjet mjekësore të më-
poshtëme, ju lutemi shkruani “None” / If permission is granted, please provide the following medical information or if your child does not have any of the health 
conditions listed below, please write “none”.

Ilaçi/et që merr nxënësi / Medication/s being taken by student: __________________________________________________________________________
Reaksionet alergjike nga ushqimet, pijet, pickime nga insekte, ilaçe, e të tjera/ Allergies to foods, drinks, insect bites, medications, other _________________
Informacione të tjera mjekësore / Other medical information ____________________________________________________________________________  
Emri i Mjekut/es / Physician’s Name _____________________________________________________Nr. i Telefonit / Phone __________________________
Siguracioni Mjekësor/Spitalor / Medical/Hospital Insurance _____________________________________________________________________________
Nr. i Grupit (Group) / Group ______________________________________Lloji (Type) / Type __________________________________________________

Unë e kam lexuar informacionin për eksursionin në (vendi) / I have read the trip information to ___________ në datën / on _______________________
Zgjidh një nga / Check one  1 Fëmija im mund / my child may  1  Fëmija im NUK mund të marrë pjesë në eksursion. / may not go on this trip.

Unë e kuptojë se, në rast emergjence për trajtimim mjekësor, do të bëhet çdo përpjekje për të kontaktuar personat në listë. Në pamundësi kontaktimi me 
asnjë nga personat në listë, unë autorizojë shkollën të aprovojë trajtimin mjekësor, në se kjo kërkohet nga punonjësit e emergjencës./ I understand that in 
case of any emergency requiring medical treatment, every effort will be made to reach one of the people listed above. If none of these people can be contacted, I 
authorize the school to give  consent to treatment as deemed necessary by emergency responders.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Emri i Prindit ose Kujdestarit (me shkronja shtypi) / Print Name of Parent/s or Guardian/s

_______________________________________________________________________________
Firma e Prindit ose Kujdestarit / Signature of Parent/s or Guardian/s                    Data/Date

Një kopje e kësaj forme do të mbahet në dosje deri në fund të vitit shkollor. 
A copy of this form is to be kept on fi le until the end of the school year. 

Emri i Familjarit/ Name ___________________________________
Nr. i Tel. të Shtëpisë / Home Phone ___________________________
Nr. i Tel. të Punës/ Work Phone ______________________________
Telefoni Celular  / Cell Phone _______________________________

Emri i Familjarit/ Name ____________________________________
Nr. i Tel. të Shtëpisë  / Home Phone ____________________________
Nr. i Tel. të Punës / Work Phone ______________________________
Telefoni Celular / Cell Phone _______________________________

OFELES                             EH-80
10/2006                         Albanian 


