
Ofertat tona  
këshillim – arsimim – ndërlidhje



Informim dhe këshillim

Ne ju informojmë dhe këshillojmë juve për pyetjet rreth temave të integrimit 
dhe migracionit.  

Personat privat   
�    Tema sociale dhe juridike si: Lejeqëndrimi, sigurimet sociale, familja, financat 

dhe puna 

�    Kurse të gjermanishtes dhe oferta të integrimit 

�    Ndërlidhje me institucionet dhe shoqatat 

�    Përkrahje në çështjet administrative 

�    Diskriminimi racist 

 

Prindërit dhe edukatorët legjitimë  

�    Pyetje në lidhje me shkollën 

�    Situatat e konfliktit në jetën e përditshme shkollore 

 

Shoqatat  

�    Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të integrimit 

�    Ndërtimi i strukturave të shoqatave dhe nxitja e ndërlidhjes   

 

Personat e specializuar   
�    Pyetje specifike mbi emigracionin 

�    Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve të integrimit  

 

Personat e specializuar nga fusha e shkollës   
�    Sjellja në lidhje me shumëllojshmërinë kulturore në kontekstin shkollor 

�    Bashkëpunimi dhe komunikimi me prindërit dhe edukatorët legjitimë 

�    Organizimi dhe shoqërimi i projekteve shkollore interkulturore  

�    Situatat e konfliktit në fushën e shkollës

Arsimimi dhe ndërlidhja 

Ne arsimojmë më tej, ju ndërlidhim juve me personat e tjerë dhe sensibilizojmë 
për temat inter- dhe transkulturore.  

Personat privat  

�    Aktivitete të informimit dhe biseda në gjuhë të ndryshme mbi temat në vijim: 
Lejeqëndrimi, shkolla, familja, edukimi, profesioni, banimi, shëndeti, mosha 
dhe financat 

�    Realizimi i kurseve të subvencionuara të gjermanishtes dhe të alfabetizimit 
në komuna 

�    Konceptimi dhe realizimi i kurseve të gjermanishtes brenda kompanive   

 

Personat e specializuar   
�    Konceptimi dhe realizimi i kurseve të arsimimit të mëtejshëm mbi temat 

inter- dhe transkulturore  

�    Realizimi i aktiviteteve profesionale mbi temat specifike të migracionit



�    Informacionet dhe këshillimet tona janë falas. 

�    Ne ofrojmë me kënaqësi aktivitete arsimore dhe zhvillime të projekteve sipas 
kërkesës.   

Na kontaktoni! Me kënaqësi ne ju japim juve informacione të tjera të 
hollësishme. 

Kostoja

Tribschenstrasse 78 � 6005 Luzern � T 041 360 07 22 � info@fabialuzern.ch � www.fabialuzern.ch 
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Orari i hapjes 

E hënë                                ora 09.00 – 12.00 
E martë                               ora 09.00 – 12.00 / ora 14.00 – 17.30 
E mërkurë / E enjte           ora 09.00 – 12.00 / ora 14.00 – 17.00 
E premte                            ora 09.00 – 12.00  
 
Terminet i caktojmë sipas marrëveshjes. 

5/
20

21

Financuar përmes Programit kantonal të integrimit KIP të Kantonit të Lucernit 
dhe kontratat në fuqi me Kantonin dhe me Komunat.


