Bilgilendirme ve Danışmanlık
Göçmenlik ve entegrasyon konularına ilişkin
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Biz bilgilendirme ve danışmanlık yaparız

Derinleştirilmiş Danışmanlıklar

Aşağıdaki konulara ilişkin

Bireysel sosyal yardım çerçevesinde, sözleşme içerisinde olduğumuz belediyelerden gelen bireylere, aşağıdaki konulara ilişkin ek olarak derinleştirilmiş danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

앫 Oturum ve oturum izinleri

앫 Zor yaşam durumları ile baş etme

앫 Entegrasyon hizmetleri ve almanca kursları

앫 Karmaşık/zorlu bürokratik işlemlerde destek

앫 Kanton Luzern`de yönlendirme

앫 Kişiye özgül entegrasyon hizmetine giriş

앫 İsviçre`de haklar ve yükümlülükler
앫 Ayrımcılık

Ayrımcılığa İlişkin Sorular Hakkında Danışmanlık

앫 İş, eğitim, öğrenim

Biz, ayrımcılığa uğramış kişiye, onun yakınlarına ve diğer üçüncü kişilere ırkçı
ayrımcılığa ilişkin sorular hakkında danışmanlık yapıyoruz.

앫 Finansman
앫 Sosyal sigortalar
앫 Evlilik/Birliktelik, çocuk ve aile
앫 Çatışmalar
앫 İkamet etmek

Veri Gizliliği ve Sır Saklama Yükümlülüğü
FABIA çalışanlarının hepsi mesleki olarak sır saklama yükümlülüğüne ve kanuni
hükümler kapsamında birey ve veri gizliliğine tabidir. Biz, kişinin izni olmadan
hiç bir veriyi üçüncü bir kişiye vermeyiz.

Hedef Kitlemiz
앫 B, C, L oturumlu kişiler ve isviçreliler
앫 B oturumlu mülteciler ve 10 yıldan fazladır İsviçre`de yaşayan F oturumlu
kişiler
앫 Uzman kişiler

Danışmanlıklar ücretsizdir.
İhtiyaç kapsamında danışmanlık için kültürlerarası
uzman tercüman ayarlarız.

Kontak
Bizimle bağlantıya geçiniz! Size memnuniyetle daha fazla detaylı bilgiler veririz.

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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Büro Açılış Saatleri:
Pazartesi
Salı
Çarşamba / Perşembe
Cuma

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

Randevular bize önceden başvurularak yapılır

Tribschenstrasse 78 앫 6005 Luzern 앫 T 041 360 07 22 앫 info@fabialuzern.ch 앫 www.fabialuzern.ch
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Finansmanımız Kanton Luzern`in Kanton Entegrasyon Programı (das Kantonale
Integrationsprogramm KIP) ve Kanton Luzern ve Belediyeler ile aramızda
yaptığımız sözleşmeler kapsamında sağlanır.

