Albanisch

Të jetosh në Cyrih
Informata për gra ne
gjuhë të ndryshme
(me përkujdesje te fëmijëve )
Kursi 1: 28.Gusht deri 18.Djetor 2019
ose
Kursi 2: 04.Mars deri 24.Qershor 2020
Të mërkurave, nga ora 8:45 deri në 11:15

Të nderuara gra të interesuara
Ju jetoni ne Cyrih dhe dëshironi të merrni pjesë në mënyrë aktive në jetën e
qytetit tonë? Ju jeni të interesuara në temat kulturore, shoqërore e ligjore dhe
dëshironi të njoftoheni me gra tjera, si dhe të lidhni miqësi të reja? Atëherë, tek
ne jeni në vendin e duhur.
Në kursin e integrimit veçanërisht për gratë ofrojmë ne informata gjithëpërfshirëse mbi temat shoqërore, ligjore dhe kulturore. Gjithashtu do të trajtohen
edhe temat mbi çështjet sociale si dhe pyetjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Me ç’rast ju mund të kontriboni me përvojen tuaj personale si dhe me
formimin tuaj kulturor. Shfrytëzoni këtë rast për ti mësuar më mirë mundësitë e
një jete më të mirë në qytetin tonë.



________________________________________________________

Regjistrimi për kurs « Të jetosh në Cyrih »
Kursi 1: 28.Gusht deri 18.Dhjetor 2019

 Kursi 2: 4. Mars deri 24. Qershor 2020 

Emri _____________________________________________________________________
Mbiemri __________________________________________________________________
Rruga dhe numri i shtëpisë___________________________________________________
Kodi postar/ Vendbanimi ____________________________________________________
E-Mail ___________________________________________________________________
Telefoni __________________________________________________________________
Datëlindja ________________________________________________________________
Kombësia ________________________________________________________________
Gjuha e dëshiruar e kursit____________________________________________________
Gjuhë të tjera _____________________________________________________________
Fëmija im do ta vizitojë qerdhen e kursit



nuk me nevojitet kujdesja e fëmijeve



Emri i fëmijës , që do ta dërgoni në qerdhen e kursit
Fëmija 1______________________________Data e lindjes:________________________
Fëmija 2______________________________Data e lindjes ________________________

Albanisch

Programi i Kursit
28.08.2019
08:45 – 11:15 h

Hyrje, kultura mikpritëse, orientimi në qytetin Cyrih

04.09.2019
08:45 – 11:15 h

„Tipike e Zvicrës“? Nga Zvicra me katër gjuhë në atë me
humë gjuhë

11.09.2019
08:45 – 11:15 h

Hyrje në gjeografin, historin dhe politiken e zvicrës

18.09.2019
08:45 – 11:15 h

Shetitje në pjesët historike

25.09.2019
08.45 – 11.15

Qyteti Cyrih:
historia, numrat, fakte, politik dhe administrimi

25.09.2019
15:00 – 17:45 h

Vizitë ne një mbledhje të këshillit në qënder të bashkësis të
qyteti

02.10.2019
08:45 – 11:15 h

Vizitë te qëndra e bashkësis (Gemeinschftszentrum)

07.-20.10.2019

Pushimi Vjeshtor

23.10.2019
8.45 – 11.15

Sistemi i shkollës 1 ose
Vizitë të shkatërimi i mbeturinav në Hagenholz

30.10.2019
08:45 – 11:15 h

Sistemi i shkollës 2 ose
Vizitë të shkatërimi i mbeturinave në Hagenholz

06.11.2019
08:45 – 11:15 h

Sistemi i shkollës 2 ose Arsimi vazhduës dhe puna ose
Vizitë të shkatërimi i mbeturinave

13.11.2019
08:45 – 11:15 h

Arsimi vazhduës dhe puna ose
Vizitë të shkatërimi i mbeturinave

20.11.2019
08:45 – 11:15 h

Financat ose Sigurimet sociale ose Vizitë të shkatërimi i mbeturinave

27.11.2019
08:45 – 11:15 h

Financat ose Sigurimet sociale

04.12.2019
08.45 –11.15 h

Banimi

11.12.2019
08:45 – 11:15 h

Shëndeti

18.12.2019
08.45 – 11.15 h

Vlërsimi i kursit, përfundimi i kursit

Zentrum „Karl der Grosse“, Kirchgasse 14, 8001 Zürich
Tram Nr. 4 oder Nr. 15 bis Haltestelle „Helmhaus“
Kosto
60 Franken*)
Kujdesi ndaj fëmijëve
30 Franken*)
Vendi i kursit

Informimi dhe regjistrimi
Integrationsförderung der Stadt Zürich
Stadthaus (4. Stock), Stadthausquai 17, Postfach 8001 Zürich
Telefon 044 412 37 37, E-Mail integrationsfoerderung @zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/integration
*) Kostot për pjesmarrëset me vendbanim në qytetin e Cyrihut; për të interesuarat me vendbanim jashtë qytetit Cyrih janë kostot për kurs Fr. 320.--, dhe përkujdesja për fëmijë Fr. 90.—

