
  Rumänisch 

 
 
 

 

Viața în Zurich 

Curs informativ pentru femei  

(Inclusiv servicii de supraveghere a copiilor) 

 

Curs 1: 26 august – 16 decembrie 2020 

sau 

Curs 2: 3 martie – 23 iunie 2021 

În fiecare miercuri, între 08.45 și 11.15 

 

  

 

 



Stimate doamne, 

Locuiți de puțină vreme în Zurich și doriți să participați activ la viața orașului? 

Sunteți interesate de aspecte culturale, sociale și juridice, doriți să interacțio-

nați cu persoane noi, să vă faceți prieteni și să stabiliți contacte interesante? În 

acest caz, vă aflați la locul potrivit. 

În cadrul acestui curs informativ, creat special pentru femei, oferim informații 

complete cu privire la aspectele sociale, istorice, juridice și culturale ale orașului 

Zürich. O varietate de subiecte sociale și de întrebări legate de viața de zi cu zi 

vor fi discutate, veniți așadar să profitați de această ocazie excelentă și să con-

tribuiți și voi, prin originea și experiențele voastre, la diversitatea culturală a 

noului oraș în care locuiți. 

_______________________________________________________ 

Formular de înscriere la cursul « Viața în Zürich » 

Curs 1 : 26 august - 16 decembrie 2020    Curs 2 : 3 martie - 23 iunie 2021   

Prenume_________________________________________________________________ 

Nume____________________________________________________________________ 

Stradă, număr_____________________________________________________________ 

Cod, Localitate_____________________________________________________________ 

E-Mail____________________________________________________________________ 

Telefon___________________________________________________________________ 

Data nașterii_______________________________________________________________ 

Naționalitate_______________________________________________________________ 

Limba dorită __________________Alte limbi _____________________________________ 

Doresc servicii de supraveghere a copilului    Nu doresc servicii de supraveghere    

Prenumele copilului înscris în programul de supraveghere: 

Copil 1________________________________ Data nașterii: _______________________ 

Copil 2________________________________ Data nașterii: _______________________ 

 

   



Program:  

26.08.2020 

08.45 – 11.15 h 

Introducere 

Politica de bun venit, orientare în oraș 

 

02.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

„Tipic elvețian“? 

Cele patru limbi naționale și plurilingvismul actual 

 

09.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

Introducere în istoria, geografia și politica Elveției 

 

 

16.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

23.09.2020 

08.45 - 11.15 

Vizită ghidată în orașul istoric 

 

 

Orașul Zürich 
Istorie, cifre, politică și administrație 
 

23.09.2020 

15 – 17.45 h 

Participare la o ședință a Consiliului comunal  

- Rathaus  

 

30.09.2020 

08.45 -11.15 h 

 

30.09.2020 

15 – 17.45 

Asigurări sociale 
 

 

Participare la o ședință a Consiliului comunal  

- Rathaus  

 

05.10. - 

18.10.2020 

Vacanța de toamnă 

  

 

21.10.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

Sistemul și asigurările de sănătate 

 

 

28.10.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

Unde locuim? sau 

Vizită la la Fabrica de reciclare a deșeurilor Hagenholz 

 

04.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

Vizită la un centru comunitar - Gemeinschaftszentrum 

11.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

18.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

25.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

02.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

09.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

16.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

Unde locuim? sau Sistemul școlar 1 sau  

Vizită la Fabrica de reciclare a deșeurilor Hagenholz 

 

Sistemul școlar 1 sau Sistemul școlar 2 sau  

Vizită la Fabrica de reciclare a deșeurilor Hagenholz 

 

Sistemul școlar 2 sau Formarea continuă și munca în Elveția sau 

Vizită la Fabrica de reciclare a deșeurilor Hagenholz 

 

Formarea continuă și munca în Elveția sau  

Vizită la Fabrica de reciclare a deșeurilor Hagenholz 

 

Finanțe 

 

 

Evaluarea cursului, festivitatea de încheiere și acordarea diplomelor 

de participare 



 

 

Loc:   Centrul «Karl der Grosse», Kirchgasse 14, 8001 Zürich 

    Tramvaiele nr. 4 sau nr. 15 până la stația «Helmhaus» 

Costuri:    60 franci*) 

Supraveghere copii:  30 franci*) 

 

Informații și înscriere: 

Integrationsförderung der Stadt Zürich  
Stadthaus, etajul 4, Stadthausquai 17, Postfach 8001 Zürich 
Telefon: 044 412 37 37, e-mail: integrationsfoerderung @zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 
 
*) Preț pentru participantele cu domiciliul în orașul Zurich 

*) Pentru participantele cu domiciliul în afara orașului Zürich prețul cursului este de 320 fr. 
iar serviciile de supraveghere a copiilor costă 90 fr. 

            

http://www.stadt-zuerich.ch/integration

