
Qendra Shqiptare e Studimit të Luftës Kundër Terrorizmit 
dhe Krimit të Organizuar

Informacione për fëmijë të humbur

Informacioni nga të afërmit

Emri i prindit

Adresa

Qyteti

Ermri i fëmijës

Vendi ku mendohet se është

Telefoni për kontakt

Telefoni për informacione

Personi me të cilin ka pasur kontaktin e fundit

Numuri i tel

Vendi ku mund të ndodhet

Informationet nga policia dhe organet e tjera

Komisariati

A ka njoftime për aksidente në  atë datë

Kush ka njoftuar

Ku mendohet se është

Shteti

Hapa të ndërmara për ta gjetur

Personi i kontaktit

Telefoni/faksi

Dokumenti ku mbahen të dhënat (nr.)

Personi që e ndjek problemin

Informacion e të veçanta rreth fëmijës

Përshkrimi i tij

Shenja të  veçanta në trup Data e fundit kur ka kontakte

Sjelljet, e folura, gjeste tipike Me çfatë mjeti mund të ketë ikur

Me kë është shoqëruar më shumë kur ishte në shtëpi

Cila qe dëshira e tij e shprehur për ndonjë vend të veçantë emigracioni

Emri

Data/Ora

Emri i dërguesit

(Shënim: këtë formular mund ta plotësoni  
edhe online duke e dërguar në adresën e-mail: 

mferra@at-center.org,  
ose mbasi ta printoni e dërgoni me postë) 

Q.S.L.K.T.K.O. Rruga "Çerçiz Topulli", Nr.28 (përballë shkollës së mesme të përgjithëshme "Sami Frashëri")  
Tiranë, ALBANIA 

Telefon/Faks: 00355 4361451 
e-mail: mferra@at-center.org

Emri i shkurtuar që  përdorte kur ishte në shtëpi Emri që e thërrisin shokët

Loja që pëlqente më shumë Ushqimi që pëlqente

Kartela Nr.

Fotografia
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