
Fletëpyetja për persona te huaj
Për tu mbushur nga personat e ardhur, te cilët kane mbushur moshën '18 vjecare

(pa ardhje (qendrim) mbrenda Basel-Landschaft dhe jo qytetar te EU/EFTA-së, te cilët vijne nga nje Kanton tjeter)

Për marrjen e Lejës se dëshiruar është e nevojshme, qe kjo fletëpyetje e mbushur dhe e firmosur te dergohet në
Zyrën e Migracionit (AFM). Qe kërkesa për Lejen e qendrimit tuaj sa ma shpejt te përpunohet, ju këshillojm qe sa
ma shpejt ketë Formular, !!!g!!
banuesve. Organet pêr kontrollimin e banuesve kete formular pastaj e dërgojn tek AFM me te gjitha dokumentet
e duhura. Për mbrojtjen e Datave personale kenimundësiti lutniorganet per kontrollimin e banuesve, qe te ju
japin njö zarl me mbyllje.
Pogese fletëpyetja i dërgohet veqmas organeve te AFM, duhet qe mbrenda 3 ditëve pas lajmërimit te dërgohet ne
adresën: Amt für M Parkstrasse 3 4402 Frenkendorf

Personi (Kërkuesi)

Emri sipas Pasaportës: Nënshtetësia

Mbiemri sipas Pasaportës:

f . Qëllimi iqëndrimit

Datëlindja

ll per punrösim ---+ Ceritfikatën e punës apo njê kopje te kontratës së punës duhet bashkangjitur

! Bashkimifamiljar ! vendbanim pa punë u përArsimim (shkollim)

tr parapregaditje per martesë me

n një arsye tjeter e qendrimt, pra për

2, Njohurit e gjuhëve dhe qendrimet e mëparshme ne Zvlcer
(lnformatat jane te nevojshme për organizimin e një bisede të parë, e cila do te zhvillohet ne Zyrên e Migracionit)
' Cila eshtê gjuha e juaj amtare?
.Necilën/cilatgjuhëtjerakenimundësitapërcjellninjebisede?

Vendbanimet e mëparshme dhe kohëqendrimi në Zvicer

Në

Ne

prej

prej

deri

deri

3. Paradenimet
. Ajeni ne vendet e huaja apo ne Zvicer i paradenuar? n po trjo
---+ Nese po, a i keni dhenë Zyrës se Migracionit BL atë Vendim/Denim/ te përkthyer ne gjuhën Gjermane

' A ka ne vendet e huaja apo ne Zvicer ndonjë Procedurë Penale te hapur kunder jush? ! po ! jo
Nese po, ne cilin Shtet?

Tek cili Autoritet (Organ)?

Ne lidhje me qfare vepre ka qenë

4. Datat kontaktuese pär paspyetje eventuale

Numri iTelefonit resa E-Mail-it :

Kërkuesi apo uesja konfirmon me nënshkrimin e tij/saj, parasegjithash pyetjet sa i përket
Paradenimeve dhe Procedurave te hapura qe ti kete dhënë të dhenat e sakta. Ai/ajo e kanë te ditur, qe
Leja e banimit apo Leja e qendrimit mund te revokohen (prapësohen), nese i huaji/e huaja apo
përfaqesuesi i tij/saj ne lidhje me qeshtjen e Lejës se qendrimit kane dhenë te dhana te gabuara apo
informata te rëndesishme me paramendim i kanë fshehur (Artikulli 62 dhe 63 i Ligjit Federativ për te
hu tdheteh

Vendi dhe data Nënshkrimi:


