DËSHMI E PREZENTIMIT
Mbiemri, Emri : ....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Numri i regjistrit nacional : ..............................................................

Ju keni në dispozicion një përkthyes ?
Nëse ju prezentoheni, me këtë dokument,
në afat prej 8 ditë kalendarik,
regjistrimi juaj do të fillojë më datën e cekur si
më poshtë.

?

Ju nuk keni në dispozicion përkthyes ?
Ju e keni të caktuar takimin me përkthyesin
tonë më ............ /............ /............

?

në ............ h ............
pranë zyrës në .....................................................................................
Ju ftojmë të respektoni takimin e caktuar.
Ju jeni paraqitur sot pranë ACTIRIS-it,
më ............ /............ /............
Vula

Actiris

ALBANAIS
ALBANEES

MIRË SE VINI

Ju nuk e zotëroni mjaft gjuhën frenge ose
holandeze për tu regjistruar pranë Actiris-it ?

Qfarë duhet të sillni për takimin
tuaj në Actiris?

Ju keni në dispozicion një përkthyes ?

8Dokumentin tuaj të identitetit dhe/ose

dokument shtesë dhe të domosdoshëm për
regjistrimin tuaj.
Shembull : lejen e punës, aneksin 19Ter,…

Kujdes, ai/ajo duhet të jetë i/e moshës madhore
dhe të kuptojë mirë si dhe të shprehet mirë në
frangjisht ose holandisht.
Kjo do të na e mundësojë që tu a krijojmë një
dosje sa më të kompletuar të jetë e mundur.

8të gjitha dokumentet në lidhje me periudhën
e studimeve tuaja, të formacioneve, të punës.

Ju nuk keni në dispozicion përkthyes ?
Ne mund tu a vëmë në dispozicion,
për regjistrimin tuaj si dhe fillimin e perkrahjes
suaj, një përkthyes në gjuhën tuaj.

?
?

Drejtohuni pranë shërbimit të pranimit të zyrës
suaj me qëllim të caktimit të takimit me një
përkthyes.

Takimet pranë Actiris-it
zhvillohen vetëm
në frangjisht ose holandisht.

Çfarë ndodhë
në rastin e regjistrimit tuaj ?
Mos e humbisni video që do të ju
propozohet në gjuhën tuaj gjatë takimit
me qëllim që tu mundësohet për të
marrë informata të përgjithëshme mbi
Actiris-in, shërbimeve të tijë si dhe
këshilla për të filluar ose vazhduar
mësimin e njërës prej dy gjuhëve
regjionale.

Në qfarë mënyre Actiris-i mund të ju ndihmojë ?
Duke ju përkrahuar në tregun e punës për të gjetur një punë cilësore.

