
                                       

LIST OF DOCUMENTS FOR ADMISSION  IN ALBANIAN COLLEGE 

TIRANA FOR PRIMARY SCHOOL PROGRAMME

o Application Form 01A

o Medical Form 02A

o Photocopy  of Parent`s  Passport or ID

o Child`s  Birth Certificate

o Family  Certificate

o Two passport size photos 3” X 4”

o In case of  child ̀ s custody, a noterized court decision

o Eye  check (First  Grade only)

o Copy of the vaccination card (Early Years 1-3 and  First  Grade only)

o Bank Receipt of the first month

o Signed Admission  Contract ( at school)

o Report Cards of  the last two academic years  (for grades 2 and up)

o Admission test results  (given by the school)

o Residence Permit  (foreign  students only)

o All  documents other than  in albanian  or english should be translated  and  noterized.
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LISTA E DOKUMENTEVE PËR RREGJISTRIM  NË ALBANIAN 
COLLEGE TIRANË  NË CIKLIN FILLOR 

o 

 

Formulari i Aplikimit 01A

o 

 

Formulari Mjekësor 02A

o 

 

 Ftokopje e Kartës së Vaksinave (vetëm në klasën e Parë)

o 

 

 Raport Vizite tek mjeku okulist (vetëm në klasën e Parë)

o 

 

 Fotokopje e kartës së identitetit apo pashaportës së prindërve

o 

 

 Çertifikatë Lindje e Fëmijës dhe Çertifikatë Familjare

o 

 

 2 fotografi me përmasa 3”X4” (sa të pashaportës)

o 

 

 Në rastet e kujdestarisë së fëmijës, Vendimin e Gjykatës të noterizuar

o 

 

 Mandati bankar i pagesës së tarifës totale apo të këstit të parë

o 

 

 Kontrata e Rregjistrimit e nënshkruar

o 

 

 Kopje e Lejes se Qendrimit per shtetasit e huaj

o 

 

 Rezultatet e Testit të Vlerësimit të Aftësisë në Gjuhën Angleze te Albanian
College Durrës (jepen direkt nga shkolla pas përfundimit të testit) 
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