Informação e Aconselhamento
sobre os temas migração e integração

uê
Po r t u g

s

Nós informamos e aconselhamos

Aconselhamento detalhado

Sobre os seguintes temas

Oferecemos um aconselhamento adicional mais detalhado aos residentes que
recebem ajuda social e habitem nos municípios, com os quais a nossa instituição
tem acordos, nos seguintes temas :

앫 Residência e autorização de residência

앫 como lidar e/ou ultrapassar situações difíceis da vida

앫 Oferta de cursos de integração e de cursos de alemão

앫 apoio quando existam questões administrativas complexas

앫 Orientação no cantão de Lucerna

앫 acesso a medidas individuais de integração

앫 Direitos e obrigações na Suíça
앫 Discriminação

Assessoria em questões de discriminação

앫 Trabalho, educação e cursos adicionais de formação

Aconselhamos pessoas diretamente afetadas, os seus familiars e também terceiros em questões de discriminação racial.

앫 Finanças
앫 Segurança social
앫 Parceria, filhos e família

Proteção de dados e confidencialidade

앫 Conflitos

Todos os funcionários da FABIA estão sujeitos à confidencialidade profissional e
às disposições estatutárias da Privacidade e proteção de dados.

앫 Habitação

O nosso grupo alvo

Não divulgamos qualquer tipo de informação a terceiros sem o consentimento
das pessoas afetadas.

앫 Residentes com permisso B, C, L e cidadãos suíços
앫 Refugiados com licença de permanência e pessoas admitidas temporariamente na Suíça, mas que residem há mais de 10 anos no país
앫 Profissionais nas áreas mencionadas

As consultas são gratuitas
Se necessário, serão nomeados tradutores profissionais

Contato
Contate-nos! Teremos o maior prazer em lhe fornecer informações mais detalhadas.

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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Horário de funcionamento
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira, Quinta-feira
Sexta-feira

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

As consultas terão que ser previamente marcadas.

Tribschenstrasse 78 앫 6005 Luzern 앫 T 041 360 07 22 앫 info@fabialuzern.ch 앫 www.fabialuzern.ch
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As mesmas são financiadas através do programa de integração cantonal KIP
(cantão de Lucerna) e de outros contratos de serviços entre o cantão e as respectivas municipalidades.

