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Zyra e Punes 
RREGULLAT PER PJESEMARRJEN 

NE KURSIN E ITALISHTES PER TE HUAJIT 
NGA ZYRA E PUNES (60 ORE) 

 
KUSH MUND TE REGJISTROHET 
Kurset jane drejtuar personave te huaje te pa pune, edhe me njohuri te dobta te gjuhes italiane,  
te shkruajtur ne qendrat e punesimit ne provincen e Trentos o punetoret te pezulluar nga puna 
(Pushime nga puna) nga kompanite e provinces se Trentos. 
Keto kerkesa duhen te plotesohen qe ne momentin kur te shkruhesh edhe deri ne nisjen 
e kursit. 
 
SI TE REGJISTROHENI 
Regjistrimi do te vije ne base te nje interviste me nje nga operatoret e Qendres se punes. 
Ju kujtoje qe tek disa qendra punesimi eshte e domosdoshme te marresh takim. 
 
ORGANIZIMET E KURSEVE 
Te gjithe ata persona qe regjistrohen do te thirren, me telefon o me sms, nga organizimi i 
trajtimit qe do te vendosin nje takim per te vleresuar livelin e gjuhës italiane e per te formuar 
grupet e barabarta. Mbas takimit, organizimi i trajtimit do t’ju komunokoje, me telefon o me sms, 
daten e nisjes se kursit. 
Eshte e rendesishme te lihet nje numer telefoni i sakte e aktiv! 
Kursi zgjat n.60 ore, ndahet ne 40 ore ne te cilat do mosohet gjuha italiane e n.20 ore “kërkim 
aktiv per pune”. Kursi parashikon leksione maksimale n.4 ore per çdo dite. 
Per te qëne i pranishem ne klase dite e pare te kursit është e domosdoshme te 
prezantohesh me nje dokument identiteti te vlefshem. 
 
FIRMA E PRESENCAVE NE REGJISTER 
Frekuenca do te llogaritet duke numeruar oret qe rezultojne nga firmat e regjistrit, qe është 
dokumenti zyrtare qe kush bëne kursin do te firmose ne menyre te qarte e te lexueshme ne 
mengjes e pasdite( nese do te kete mesim pasdite). Nese gjëjme njerz qe falsifikojne regjistrin 
do te denancohet nga autoritetet kompetente . 
Ju komunikohet detyrim per te respektuar ne maksimum përpikëmeri në orar e korrektesi tek 
vendet ku do te firmosni; vonesat o daljet para kohe nga kursi do te regjistrohen edhe do te 
zbritet nga perqindja e frekuencave. 
 
TRANSPORTI PUBLIKE 
Per pjesemarresit e papune, përdorimi i transportit publik (si per autobuzat edhe per trenat) nga 
provinca e Trentos është falas nga vendbanimi deri tek vendi i kursit, vetem ne ditet e kursit. 
Per te perfituar per transportet publike falas është e domosdoshme te plotësohet kërkesa per te 
bëre Smart Card edhe vete-certifikim per i papune tek bileterite Trentino Trasporti, duke dërguar 
nje foto pasaporte dhe nje dokument te vlefshëm nje jave para qe te fillojë kursi. 
Do te behen verifikimet e duhura. 
Gjithashtu, ne vërejmë se çdo udhëtime qe behet para se të marrët kartën (psh. për intervisten 
fillestare) jane ne ngarkim nga përdoruesit. 
 
PJESEMARRJA E DETYRUESHME  
Per qellime kushtëzime te planifikuar ne Shërbimin e Paktit te personalizuar ne baze te 
dekretit ligjislativ 150/2015 e me qellim te leshimit te certifikates, pjesmarrja është e 
detyruar per te pakten 80% te orëve ne klase qe parashikohen. 
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DESHTIMI PER TE PERMBUSHUR PJESMARRJEN MINIMALE TE FREKUENCAVE 
Ata njerëz që mbështesin të ardhurat kombëtare me kërkesë detyrimi te kushtezuara 
Në rast mungesash ose nese nuk arrini përqindjen minimale te orëve te frekuencave pa arsye, 
do te zbatohen denimet qe parashikohen ne Dekretin Legjislativ 150/2015 te nënshkruar ne 
Shërbimin e Paktit te personalizuar.  
Ne menyre te veçant është parashikuar: 

• heqja e nje muaji të mbështetjes së perceptuar, në rast të mos prezantimit apo 
heqjes dorë nga kursi; 

• Skualifikimi nga përfitimi perceptuar dhe nga papunësia, në rast qe nuk 
prezantoheni apo heqjes dorë nga një kurs i dytë. 
 

Ju lutem vini re se, nese bijeni nga papunësia, nuk është e mundur te behet nje kerkese e 
re papunesie para qe te kalojne 2 muaje (art. 21, paragrafi 9. D.lgs 150/2015). 
Jo-fituesit dhe përfituesit e mbështetjes provinciale me detyrime te kushtezuara  
Në rast të mos prezantimit ose nese nuk arrine përqindjen minimale të orëve të frekuencave pa 
arsye, emrat do të dërgohen tek autoritetet kompetente për veprimet e përshtatshëme (p.sh. 
pezullimi i mbështetjes). 
Ata njerze pa kushtëzim paraprake 
Në rast te mos prezantimit ose nese nuk arrine përqindjen minimale të orëve te frekuencave pa 
arsye, individet nuk mund te kene shërbime te tjera te ofruara nga Zyra e Punës për një 
periudhë duke filluar nga një minimum prej 2 muajsh në një maksimum prej 6 muajsh. 
 
JUSTIFIKIMET E LEJUESHME PËR DËSHTIM PËR TË PËRMBUSHUR MINIMUMIN E 
FREKENCAVE TE DETYRUARA 
Konsiderohen arsye te lejueshme nga aktivitet e punes te dokumentuara.  
Konsiderohen justifikimet me arsye si: 

• vete- semundje 
• semundja e femijes deri ne moshen 3 vjecare 
• nevoje per ndihme te vazhdueshme ndaje families 
• për shkak të forcës madhore 

duhet certifikuar me dokumentat e pershtatshme tek qendra e punes, brenda 5 ditesh nga 
ndodhja e ngjarjes, 
Ata, subjektet e kushtezimit, nese justifikohen ne menyrat e me siperme qe nuk kane arritur 
përqindjen minimale te frekuencave, do te shkruhen ne nje formim te ri. 
 
ZYRA E PUNES DHE/OSE ORGANIZIMI I TRAJNIMIT RISERVOJNE MUNDESINE PER TE 
LARGUAR NGA KURSI ATA NJERZ, QE NUK KANE NJE SJELLJE TE PERSHTATSHME, 
PENGOJNË ZHVILLIMIN E RREGULLAVE TE AKTIVITETIT FORMATIV. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per informacione te me tejshme ju lutemi te na kontaktoni ne numerin 800 264 760 

nga e hene deri te premten nga ora 8.30 deri 13.00 e te ejten nga ora 14.30 deri 16.00 
formazione.disoccupazione@agenzialavoro.tn.it 

 


