
Aplikim për 
Halbjahresfreitisch

  Për
□ gjysmë vitin e parë (1.1.–30.6.)

□ gjysmë vitin e dytë (1.7.–31.12.)

Plotësoni në menyrë të lexueshëm dhe me shkronja shtypi! Aplikacionet të paplotësuara nuk 
do pranohen!
Afati i dorëzimit: 15. maj/15. nëntor□Burrë □Grua □Tjetër

Mbiemri:.................................................................................................................................

Emri: .....................................................................................................................................

Datlindja: …........................................................... Numri i matrikullimit.:............................

Drejtimi: ….............................................................  Numri i semestrit: …............................

Rruga: .................................................................. Numri: .................. Dhoma: .................

Qyteti: ................................................................... Telefon: ................................................

E-Mail: ..................................................................................................................................

Informacion mbi situatën ekonomike

Të ardhurat (mujore) € Shpenzimet (mujore) €

BAföG, bursa ................... Qiraja bashk me kostot shtesë ...................

Prindërit, të afërmit ................... Ushqim ...................

Punësim ................... Shpenzimet për studimet ...................

Wohngeld, ndihma sociale ................... Pagesa e shkollimit ÷ 6 ...................

Llogari bankare të bllokuar ................... Sigurimi shëndetësor ...................

Tjetër (_________) ................... Tjetër (_________) ...................

Shumë ................... Shumë ...................

Unë banoj:□në një shtepi private (banesë e përbashkët, banesë private, konvikt).

□me prindërit/familjen/të afërmit e mi.

□Unë mbajë përgjëgjësinë për (numri: ...................) fëmijë.

□Unë paguaj një shumë më të lartë për studimet, sepse: ...............................................................................

□Unë jam i vetëdijshëm që vetëm një aplikim i mbushur plotë dhe i saktë, të cilit është shtuar një kopje të 
deklarates bankare të tre muajve të fundit, mund të konsiderohet. 

Mbështetje e mëtejshme të aplikimit (Përgjigjja e kësaj pyetje është e detyruar! Në 
qoftë se nuk mjafton vendi, përdoreni anën e pasme të fletës):

AStA ka të drejt të verifikojë informacionet të dhëna në bazë të dokumentave të përshtatshëm. E siguroj
saktësinë e informacioneve te dhënë. Këto data të dhënë vetëm përpunohen me qëllim të kërkesës suaj. Më shumë informata gjeni të 
deklarata jonë mbi privatësinë (http://www.asta-hannover.de/impressum/). Informacioni personal i mësipërm është verifikuar në bazë të 
dokumenteve zyrtare. Forma e paraqitur është nënshkruar nga vetë personi që po aplikon (me dorë). Pas skadimit të periudhës së 
miratimit të aplikacionit për Freitisch, të gjitha të dhënat personale dhe të gjitha deklaratat do të shkatërrohen. AStA nuk i kalon këto të 
dhëna palëve të treta, përveç avokatëve dhe gjykatave.

Hannover, i ...............................   Nënshkrimi ................................................

AStA-Servicebüro në Hauptmensa, Callinstr. 23, 30167 Hannover ٠ adresa: Welfengarten 1, 30167 Hannover
Orari i hapjes gjendet në uebfaqen zyrtare www.asta-hannover.de . Tel.:0511/762 5066, Faks: 0511 / 71 74 41
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