
Hizmetlerimiz  
Danışmanlık – Eğitim – Ağ Oluşturmak



Bilgilendirme ve Danışmanlık 

Size, entegrasyon ve göçmenlik bağlamındaki sorulara ilişkin bilgilendirme hiz-
meti sunarız ve danışmanlık yaparız.  

Özel Kişiler   
�    Sosyal ve hukuksal konular: Oturum, sosyal sigortalar, aile, finansman ve iş 

�    Almanca kursları ve entegrasyon hizmetleri  

�    Kurumlar ve derneklerle ağ oluşturma  

�    Bürokratik işlemlerde destek olma  

�    Irkçı ayrımcılık  

 

Ebeveynler/Veliler   
�    Okul kapsamındaki sorular  

�    Okul günlük yaşamında çatışma durumları  

 

Dernekler  

�    Entegrasyon projelerini geliştirmek ve uygulamak  

�    Dernek yapılarının oluşturulması ve ağ oluşturulmasının teşviki  

 

Uzman Kişiler   
�    Göçmenliğe özgü sorular  

�    Entegrasyon projelerini geliştirmek ve uygulamak  

 

Okul Alanındaki Uzman Kişiler   
�    Okuldaki kültürel çeşitlilikle başedebilme  

�    Ebeveynler/Veliler ile işbirliği ve iletişim 

�    Kültürlerarası okul projelerinin organizasyonu ve eşlik edilmesi  

�    Okul kapsamındaki çatışma durumları  

Eğitim ve Ağ Oluşturma  

Eğitim hizmeti veririyoruz, başka kişilerle kontakların oluşması ve gelişmesi için 
ağ oluşturuyoruz ve kültürler arası vede transkültürel konular için duyarlılık ça-
lışmaları yapıyoruz.  

Özel Kişiler  

�    Değişik dillerde ve aşağıdaki konularda bilgilendirme toplantıları ve grup 
 konuşmaları: oturum, okul, aile, eğitim/yetiştirme, meslek, ikamet etmek, 
sağlık, yaşlılık ve finansman 

�    Belediyelerde sübvansiyonlu almanca ve okuryazarlık kurslarının yürütülmesi  

�    Firmaların bünyesindeki almanca kurslarının konseptini yapmak ve yürütmek 

 

Uzman Kişiler   
�    Kültürlerarası ve transkültürel konulara ilişkin eğitimlerin konseptini oluştur-

mak ve uygulamak  

�    Göçmenliğe özgü konulara ilişkin uzman toplantılarının düzenlenmesi  



�    Bilgilendirme ve danışmak hizmetlerimiz ücretsizdir.  

�    Eğitim toplantıları ve proje gelışimi hizmetlerimiz için talep edildiği taktirde 
ön hesap çıkarırız.   

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

Fiyatlar

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

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

Büro Açılış Saatleri 

Pazartesi                            09.00 – 12.00  
Salı                                      09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30  
Çarşamba / Perşembe     09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00  
Cuma                                  09.00 – 12.00  
 
Randevular bize önceden başvurularak yapılır. 
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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.


