Informacion dhe këshillim
mbi temat e migracionit dhe integrimit
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Ne informojmë dhe këshillojmë

Këshillime të thelluara

Mbi temat që vijojnë

Ne iu ofrojmë personave nga komunat, të cilat janë në kontratë me ne, në
kuadrin e ndihmës sociale personale, këshillim shtesë të thelluar për temat që
vijojnë:

앫 Qëndrimi dhe lejet

앫 Përballim të situatave të vështira të jetës

앫 Ofertat e integrimit dhe kurset e gjermanishtes

앫 Përkrahje në çështjet administrative komlekse

앫 Orientimi në kantonin e Lucernit

앫 Hyrje në masat individuale të integrimit

앫 Të drejtat dhe detyrimet në Zvicër
앫 Diskriminimi

Këshillim për pyetjet në lidhje me diskriminimin

앫 Puna, arsimimi dhe arsimimi i mëtejshëm

Ne këshillojmë personat e prekur direkt, të afëmit e tyre dhe persona të tjerë të
tretë për pyetjet në lidhje me diskriminimin racist.

앫 Financat
앫 Sigurimet sociale
앫 Partneriteti, fëmijët dhe familja
앫 Konfliktet
앫 Banimi

Mbrojtja e të dhënave dhe detyrimi i heshtjes
Të gjithë punonjësit e FABIA-s qëndrojnë nën detyrimin profesional të heshtjes
dhe nën dispozitat ligjore të mbrojtjes së personalitetit dhe të dhënave. Ne nuk
japim asnjë të dhënë më tej pa miratimin e personave për të cilët bëhet fjalë.

Grupi që duam të arrijmë ne
앫 Personat me lejet e tipit B, C, L dhe shtetësi zvicerane
앫 Refugjatët e njohur zyrtarisht dhe personat që janë pranuar përkohësisht, të
cilët jetojnë prej më se 10 vitesh në Zvicër
앫 Profesionistët

Këshillimet janë falas.
Në rast nevoje ne organizojmë edhe përkthyes interkulturorë.

Kontakti
Kontaktoni me ne! Me kënaqësi ne ju japim informacione të tjera të detajuara.

FABIA
Kompetenzzentrum Migration
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern
Bahnhofplatz
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T 041 360 07 22
info@fabialuzern.ch
www.fabialuzern.ch
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Orari i hapjes
E hënë
E martë
E mërkurë / E enjte
E premte

Ora 09.00 – 12.00
Ora 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30
Ora 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Ora 09.00 – 12.00

Oraret e vizitave do t'i merrni sipas marrëveshjeve.

Tribschenstrasse 78 앫 6005 Luzern 앫 T 041 360 07 22 앫 info@fabialuzern.ch 앫 www.fabialuzern.ch
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Financohet nga Programi kantonal i integrimit KIP i kanntonit të Lucernit dhe
nga kontratat e tjera të shërbimeve, që janë lidhur me Kanntonin dhe me
Komunat.

