Albanisch

Mirësevini!

A keni pyetje?

Netzwerk Migration – Lana
mit freundlicher Unterstützung der
con il gentile sostegno del

Lana shtë një komunitet për njerëzit nga më shumë se 50 vende të botës.
Këta njerëz të ndryshëm kanë sjellë një shumëllojshmëri të kulturave të ndryshme.
Njerëzit nga prejardhje të ndryshme kulturore janë të mirëpritur në komunitetin tonë.
Ato vijnë për një jetesë më të mirë, dhe vijnë e jetojnë së bashku me ne,por ne kemi nevojë për rregulla.
Ato duhen të mësohen me rregullat të reja të vendit të tyre të ri, dhe të respektojnë detyrën e qytetarëve të
rinjë.
Mundësia e mirë e pershtatjes është e vetmja mënyrë për të mësuar së bashku rregullat e vendit të tyre të
ri, dhe të respektojnë detyrën e qytetarëve të rinjë dhe të pranojnë kushtet e reja.
Çfarë do të thotë kjo për të jetuar së bashku në këtë vend?
Komuniteti ka një rol të veçantë në shoqëri.Integrimi është mbajtur veçanërisht në nivel lokal.Vendin e
banimit, lagjen, kopshte, shkolla, qendra rinore, klubet sportive dhe shoqatat, por edhe pikat lokale të
administratës publike janë vendet ku integrimi bëhet konkret. Këtu vendos çdo ditë nëse kualifikimet janë
arritur, në qoftë se puna është gjetur, nëse miqësohesh dhe nëse rrjetet dhe mundesite janë ndërtuar.
Integrimi vetëm nuk mund të ketë sukses, por së bashku po. Ne mund të arrijmë qëllimet tona, vetëm
nëse të gjithë punojmë së bashku. Dryshimi është një shans!
Nëse mesazhi është marrë seriozisht , edhe integrimi i vendit mund të menaxhohet me sukses.
Edhe politika e integrimit mund të jetë në nivel lokal më të lartë dhe i suksesshëm.Integrimi është një
shkëmbim i reciprok. Nga njerëzit lokal ne pretendojmë tolerancë dhe durim, kolonët e reja siç thuhet
gatishmëri për të pranuar dhe të përshtaten me një kulturë të re.
Polemika dhe globalizimi kërcënon të shkallëzohen marrëdhëniet duke rritur frikën në njerëz sesa qetësuar. Integrimi nuk do të thotë se çdokush ka të bëjë të njëjtat gjëra dhe të mendojnë në të njëjtën mënyrë.
Integrim do të thotë që të dini kulturën e tyre përmes dialogut të hapur, si vetëm nëpërmjet
komunikimit ne mund të arrijmë këtë objektiv .
Përkundrazi, është e nevojshme për të krijuar një kulturë të njohjes së njeri- tjetrit në altruizmit e tij, në një
intervistë të përbashkët është i mundur, sepse integrimi punon vetëm në gjuhë.
Komuna beson se është detyra e saj për të mbajtur në mënyrë që gjithë të huajt të mësojnë gjuhët që fliten
në krahinë.
Mësimi i gjuhës për këta njerëz është thelbësore për prindërit, dhe sidomos për nënat është vendimtar
për shkak se pjesëmarrja e saj e ulët mund të ndikojë në integrimin e të gjithë familjes, kështu që të gjithë
anëtarët e familjes duhet të përfshihen në këtë proces integrimi.
Është e rëndësishme që prindërit të mbështesin në mënyrë aktive dhe të shoqërojnë fëmijët e tyre në mësimin e gjuhës, dhe se fëmijët bëjnë të njëjtën gjë për prindërit e tyre.

Rrjeti Emigrimit– Lana
Ky rrjet operacional është paraqitur si një pikë grumbullimi për të gjitha faqet e trajnimit dhe të gjitha institucionet e

Përmbajtje

Lanës që kanë të bëjnë me njerëz me një sfond të emigrimit.
Rrjeti ka si qëllimi i saj për të shpjeguar fushën e veprimit të secilit institucion, për të planifikuar dhe koordinuar aktivi-

Komuna e Lanës
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Numra të rëndësishëm

7

tetet, për të kuptuar fushat me probleme dhe kërkimi për rrugën e saj për zgjidhjen e përshtatshme.
Ky konfigurim ofron mundësi për një veprim të shpejtë, më efikase dhe të gjithanshëm.
Ne shpresojmë se me këtë broshurë që ata të mund të orientojnë veten me këtë dokument të shpejtë dhe të lehtë për
të njohur me mirë Lanën.

Shërbimet Sociale Lana

Ekipi i Rrjetit
Irene Windegger
Komisionere për koordinimin: integrimin e emigrimit në shkollën gjermane fillore
Dott. Harald Stauder
Kryetari i komunes dhe Komisioneri për Integrim
Helene Huber Mittersteiner
Zëvendës Kryetare e komunes
Dott. Reinhard Ladurner
Drejtor i shkollave te qarkut Lana
Dott.ssa Maria Christine Margesin
Zëvendës drejtoreh e shkollës Lana
Marlis Abler
Përfajqesues i shkollës Lana
Dott. Karl Spergser
Drejtori i shkollave fillore Lana
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Dott.ssa Sonia Huber
Sociale Kooperativa „Miqtë e Fëmijëve Tirol“

Informacion i përgjithshëm mbi fëmijët e kopshteve
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Barbara Weiss
Biblioteka publike

Informata të përgjithshme për shkollat
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Florian Ploner
Qendra Rinore Jux

Pasqyrë e qendrave ditore, kopshte,
Shkolla fillore dhe të mesme

Lore Hackl
Qendrat e kujdesit ditor Kitas Lana
Dott.ssa Sara Passler
Nje Grupë boteror Lana
Dott.ssa Gerlinde Haller
Treff.Familie
Dott.ssa Laura Martini
Caritas

Monika Stoffner
Përfajqesuese e shkollave fillore Italiane

Mag. Ljubica Rapo
Ndërmjetësuese ndërkulturore për boshnjakekroate-serbe

Dott.ssa Verena Mitterer
Përfajqësuese e Qendrës se gjuhëve Merano

Dhurata Tusha
Ndërmjetësuese ndërkulturore për gjuhën shqipe

Ulrike Pliger
Komisioneri për Koordinimin: Integrimi i emigracioni në kopshtin e fëmijëve gjermane

Rrethi Shëndetësisë dhe i mjedisit Lana

14–15

Qendra Rinore Jux

16

MOCA – (migrues të meta, han)
detajet Merano kontaktoni

17

Qendra Fëmije – prinder Lana

18

Treff.Familie – Familja e takimit

19

Kurse gjuhe për emigrantët

20

OEW – A Grupi Botërore Lana
Bibloteka publike Lana
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22–23

Beate Hochrainer
Përfajqësuese tek Shërbimet Sociale

Quendra e gjuhëve Merano

24

Ingeborg Ladurner
Përfajqësuese tek Alfabeta

Kinderfreunde – Kujdeset e ndimon fëmijët
në shkollën fillore,tetevjecare e të mesme

25

Përkthim: Dhurata Tusha

Kitas

26
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Komuna e Lanës

Numrat e telefonit të dobishme

Këshilli

shërbimi i autoambulancës

Via Madonna Suffraggio 5

Johann-Kravogl-Straße 3

Shpëtimit Shërbimi emergjent 118

Tel 0473 56 77 56

Mbledhjet e këshillit do të shpallet në media dhe per publikun.

Kryqibardhe – Meranerstraße 6 – Tel 0473 56 39 40

Fax 0473 56 77 77

Qendra e Qarkut - pronotime për trasportimin e të sëmurëve (jo emergjente)
Zyrat

Tel 0471 44 44 44

www.comune.lana.bz.it

katet përdhese:

info@comune.lana.bz.it

•

Zyra Tatimore, tabelat, kontrolli reklamat: zyra 05 – Tel 0473 56 77 30

Zjarrfikës

•

Pozicione të kaluara;, qëndrim raportimi, votimit dhe zyra ushtarake:

Zjarri emergjente 115

zyra 02 – Tel 0473 56 7740

Rruga qendrore Goldegg 3 – Tel 0473 56 18 00

Zyra e hapjes:
E hënë – e premte:

•

Zyra Leje: zyra 03 – Tel 0473 56 77 50

8.00–12.30

•

Policia e Komunitetit, zyra e gjerave të humbura:

Shërbimi Rinia Lana Tesimo

zyra 04 – Tel 0473 56 77 10

Rruga Andreas-Hofer 18 – Tel 0473 56 34 20

Zyrat demografike janë të

E martë – e premte 9.00–12.00 orën

hapura 14.0–17.30 enjte dhe e

1.Kat:

E martë, e enjte 14.00–16.00 orën

shtunë 9.00–12.00

•

Sekretariati dhe Zyra e Mjedisit: zyra 101 + zyra 102 – Tel 0473 56 77 56

lana-tisens@jugenddienst.it

•

Nëpunës i Qyteti: zyra 103 – Tel 0473 56 77 52

•

Zëvendës Sekretari i: zyra 109 – Tel 0473 56 77 21

SV Raika Lana

•

Kryetari i Bashkise: zyra 104 – Tel 0473 56 77 00

Via Madonna del Suffraggio 5

këshillim e orari për takim: e hëne 8.00–9.30 dhe te

Presidenti: Paul Floss

enjte 17.30–19.00 orën

Tel 335 732 40 53

bëni një pronotim: Tel 0473 56 77 02 03.

Seksionet: golf miniaturë, patinazh, kurling, futboll, bowling, atletikë, çiklizëm, not,

•

Zyra e Kryetarit (Kabinett): zyra 105 – Tel 0473 56 77 00

tenis, pingpong, gjimnastikë, volejboll, Yoseikan Budo

•

Zyra e Personelit: zyra 108 – Tel 0473 56 77 70

info@svlana.it

•

Zyra Kontabiliteti: zyra 110 – Tel 0473 56 77 20

www.svlana.it

2.Kat:

Shkolla e Muzikës Lana/fundit/Val di Non

•

Zyrtarët / agjentët Këshillat

Via Madonna del Suffraggio 11

•

Zytat e ndërtimit: Tel 0473 56 77 60

Drejtori: Christian Laimer
Tel 0473 56 28 95
Ime.Mslana @ ime.schule.suedtirol.it
www.musikschule.it
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Zyrat e shërbimit social
Gjinekologjia
Infermierinë e shërbimit

Pronotimi: Tel 0473 26 40 00 von 8.00–17.00 orën

Rrethi: Shëndeti e mjedisi

Qarkut te zyrave Lana Tel 0473 55 83 15 Fax 0473 55 83 16

Lana

Kujdesi për shërbimet ne shtëpite bëhet me pronotim

Kursë për orë para lindjes

Marrëveshjet: E hënë – e premte: 8.00–12.00 orën

Pronotimi: Tel 0473 55 83 66

Shërbimet shëndetësore

Ambulatori klinik
E hënë, e enjte, e shtunë: 7.30–8.30 orën

Dermatologji

39011 Lana

E hënë – e premte: 12.00–12.30 orën

Pronotimi: Tel 0473 26 40 00

Andreas Hofer-2

E hënë – e enjte: 18.00–18.30 orën

E hënë – e premte: 8.00–17.00 orën

Tel shihni departamentet

Analizat dhe grumbullimi i gjakut: E hënë – e enjte: 7.00–8.30 orën

lidhur

Analizat për Anticoagulati gjakut të pacientëve me: E premte: 7.00–8.30 orën

Fax 0473 55 83 02

Shërbimi i Rehabilitimit:
Terapia e te fulurit: Tel 0473 55 83 58

verw.spr.lana@asbmeran-o.it

Mjeku i Qarkut shëndetësor

Pronotimi: vetëm sipas recetës mjekësore të Shërbimeve të Rehabilitimit Merano

www.distretto-lana.it

Vendi i qarkut Lana Tel 0473 55 83 25

Fizioterapia per të rriturit: Tel 0473 55 83 52

Shërbimet: e hënë – e premte: 8.00–11.00 orën

Fizioterapi per fëmijë: Tel 0473 55 83 54

Mostrën laboratorike: E martë: 7.30–8.45 orën

Pronotimi: vetëm në bazë të recetës mjekësore nga Merano Shërbimeve

Vaksinat: (vetem me pronotim)

Rehabilitimit
Ergoterapi Tel 0473 55 83 56

Këshillim për prindër e fëmijë

Pronotimi: vetëm sipas recetës mjekësore të Shërbimeve të Rehabilitimit Merano

Mjekësisë parandaluese në kohën e zhvillimit:
Qarkut zyrës Lana Tel 0473 55 83 66

Kujdesi e asistencë për Invalid:

E hënë: 14.00–17.00 orën

Rezervimi me pronotim në Merano Tel 0473 26 47 12

E mërkurë dhe e premte: 9.00–11.30 orën

çdo të enjte të dytë të muajit 8.30–9.00 orën

Shërbimi administrativ i shëndetit famullisë

Konsultoria për vetëpërmbajtjen ostomy këshilla:

Qarkut zyrës Lana Tel 0473 55 83 00 Fax 0473 55 83 02

Qarkut zyrës Lana

E hënë – e premte: 7.30–12.00 orën

Sherbimi: Tel 329 210 90 00

verw.spr.lana@asbmeran-o.it
Shërbimi Veterinar:
Dentist

Qarkut zyrës Lana, Tel 0473 55 83 32

Pronotimi: Tel 0473 26 40 00 von 8.00–17.00 orën

E hënë, e mërkurë, e enjte dhe e premte: 9.00–10.00 orën

Shërbimet Për Ushqimi dhe të ushqyerit
Pronotimi: Tel 0473 55 83 78
E hënë – e premte me lejen e mjekut të familjes
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Ndihma financiare e sociale

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Comunità Comprensoriale Burgraviato

•

Kontributet për minimumin social.

•

Kontributet për qira strehimi dhe shpenzimet.

•

Rishikimi i Shërbimeve të Veçanta (blerjet ekzistenciale të rëndësishme një
individ ose familje në situatë të jashtëzakonshme )

Shërbimet Sociale Lana

•

përhershme.
•

•

porti i parë i thirrjes për çështje sociale dhe shëndetësore në famullinë.

via Andreas-Hofer 2

•

Informacione dhe këshilla rreth shërbimeve dhe përfitimeve të qarkut vetë, dhe

39011 Lana
Tel 0473 55 30 20

•

Fax 0473 55 30 60

Kontributet për / dhe blerjen apo rikonstruksionin e transportit për njerëzit me
aftësi të kufizuara.

Shërbimi Civil
Shërbimet Sociale Lana

Kompensimi i shpenzimeve të transportit për njerëzit me aftësi të kufizuara të

•

Kontributet për përshtatjen e automjeteve për anëtarët e familjes e njerëzve me

Shërbimi për Qytetarin:

aftësi të kufizuara.

Pika e parë e referimit në

të gjitha qar kut kufitarë e shërbimeve.

•

Kontributet në stresin e shërbimit të urgjencës në shtëpi.

qarkun e Lanes

shpërndarjen në shënjestër nga aplikime të ndryshme të famullisë ose shërbime

•

Kontributet në ruajtjen e jetës familjare dhe shtëpiake.

Informacioni Ulteriori në

të tjera publike ose private.

•

Kontributet për nënat ne shërbim te prindërve ditë, ditë.

sprengel-lana@bzgbga.it

•

Dhënia e kartës për të ngrënë në menzën e të moshuarit në Lana.

•

Kontributet për pagesat e mirëmbajtjes.

www.distretto-lana.it

•

Konsultimi dhe këshillimi për aplikantin e marrjes së ndihmës dhe të kurimit

•

Llogaritur tarifën për ndarjen e shërbimeve për trasportuesit e përditshëm,
të personave me aftësi të kufizuara, të moshuarit në shtëpi pleqësh, dhe në

dhe pranimin e kërkesave.

akomodimin e komunitetit, për shërbimin e tyre.
Kujdesi për fëmijët në shtëpi për çerdhe.

Orari i punës:
Të hëne: 7.30–13.00
Të ejnte: 7.30–13:00

Pronotimi bëhet në segretarin e shërbimeve sociale:

Të mërkurë: Pushim

E hënë – e premte nga 8.00–12.00 orën

Të ejnte: 13:00–18.30

Tel 0473 55 30 20

Të premten: 7.30–13.00
Asistenca e kujdesi në shtëpi (të familjes dhe të moshuarve, soc.coop.a.r.l
Tel 0473 55 30 22 Fax 0473 55 30 60

ONLUS):

ndihmë ekonomike:
• Patronazhet dhe sindikatat:
• ACLI / KVW
Via Madonna del votim 5,
Lana
Tel 0473 56 51 52
• enas
Via Otto Huber-13,
Merano
Tel 0473 20 10 88
• INAPA
Via Kuperion 30, Merano
Tel 0473 25 80 64
• Inas CISL
Nga Maynard 2, Merano
Tel 0473 23 02 42
• AGB-CGIL

Mbështetje Sociale - Fusha Pedagogjike Basik/Minor

Kujdesi i duhur i personave ne ngarkim për kurim:

•

Informacion mbi çështje psikosociale.

•

•

Informacione për të mitur dhe prindërve në lidhje me të drejtat e tyre në

•
•
•

këmbëve dhe kujdesi per thonj).

shoqëri.

•

Transporti i monitorimit (p.sh., vizita te mjeku, procedurat administrative, etj

Këshilla dhe mbështetje për familjet me të mitur në situata të vështira dhe

•

Aktivizim dhe animacion (për të nxitur iniciativën dhe vetë-ndihmë)

organizimi e programin individual të asistencës për ato.

•

Socio-edukative / socio-terapi të grave (të ndihmojë për problemet mendore

Mbështetja e të miturve dhe / ose kujdestarët e tyre në rastet e dhunës,

apo sëmundje, apo probleme te tjera te rëndësishme që kanë zgjidhje, efekte te

abuzimit dhe neglizhimit.

ndryshme, etj.)

Mbështetje në shtëpi me fëmijët në situata të vështira në drejtim të

•

Sektori për të rritur
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Merano
Tel 0473 20 34 18
• ASGB Kursi i Lirisë. 182 c,
Merano
Tel 0473 23 71 89
• Kur agjencia ASWE
për zhvillimin social dhe
ekonomik në Bolzano, Via
Canonico Michael Gamper 1
Tel 0471 41 83 00

•

asistencë shtëpiake.

•

Ushqimi për persona qe ecin me karoc me rrota.

Këshilla dhe udhëzime të personave të rritur të pambrojtur në fushat e
punësimit, strehimit dhe argëtimit.

•

Mbështetje familjare: Aktivitetet e brendshme dhe aktivitetet arsimore në

Via Otto Huber-54,

rastin e një të përkohshmi.

paraspitalore të arsimit të punës arsimore Familjes Sociale

•

Kujdesi personal (p.sh. ndihma ne banjë, kujdesi per flokët, higjienën e

Kontaktoni: E hënë – e premte 8.00–12.00 orën, Tel 0473 55 30 30

Mbështetja e njerëzve me nevoja e vështirësi për mbajtjen e vendin te punës.
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Informacion të përgjithshme për shkollat e

Informata të përgjithshme për shkollat

kopshtet

•

Kopshti është një strukturë arsimore për fëmijët në mes moshave dy e gjysmë deri në

•

Shkollat jane te detyrushme per te gjithe deri ne moshen 18 vjec.
Moshën e arsimit të detyrueshëm..
Mungesat nga shkolla mund të justifikohet.

gjashtë vjet. Frekuentimi i kopshtit nuk është e detyrueshëm.
Në Lana ka kopshte gjermanisht dhe italisht.

Kur justifikohet nje mungese / mungesa e studentit duhet te jete e shkruar me
shkrim për mësuesin e klasës / / në bllokun e shënimeve. Shkolla e mesme ka një

Regjistrimi ose çregjistrimi nga kopshti
•

mungesë broshurë. Çdo mungesë duhet të justifikohet atje ne brushurë.

Ne baze te rregullore mund te behet regjistrimi (vendosur në kopshtin e
fëmijëve në), ju mund të regjistroni fëmijën tuaj në kopshtë.

Nëse mungon më shumë se 5 ditë rresht (duke përfshirë të shtunat dhe të dielat),
duhet të sjellë një çertifikatë mjekësore. Çdo nxënësi / e i kërkohet për të marrë pjesë

Informacione të përgjithshme dhe shënime

nëse është e mundur në mësim dhe të marë shënime për ato ditë që ka munguar në

•

Në kopshtin e fëmijëve, fëmija juaj do të haje një vakt të nxehtë në mesditë

klasë për të kapur kohën e humbur.Bashkëpunimi ndërmjet shtëpisë dhe shkollës

•

Të jetë i sigurt për të ndarë kopshtin me fëmijët, nëse fëmija juaj nuk hanë

është e detyrueshme

ushqime të caktuara mund të përdorni ndonjë arsye.

•

•

Problemet shëndetësore te fëmijës duhet t‘i tregohen drejtorise se kopshtit.

•

Mungesa: Nëse fëmija juaj nuk ka marrë pjesë në kopshtin e fëmijëve, kështu që

pasdite prindërit jepen ditë të caktuara dhe orë të caktuara.
•

•

•

Kalendari shkollor: Fillimi / fundi, pushimet dhe ditet e festave shënohen në
kalendarin shkollor që çdo nxënës / e i merr në shkollë në fillim te vitit shkollor.

ju kërkojmë që ju të njoftoni menjëherë kopshtin. Për fëmijën është një
avantazh kur ai/ajo viziton kopshtin rregullisht.

Për konsultime individuale dhe të përgjithshme dhe në mbrëmje të prindërve /

•

Rregulloret e shkollave dhe ngjarjet shoqërojne mësimdhënësit në udhëtimet,

Pas një sëmundjeje prej 5- ditësh sillni së bashku me fëmijën në kopshtë edhe

projektet ...)dhe do të diskutohet në prindër-mësues në mbledhjet qe

një çertifikatë mjekësore.Ajo duhet të theksohet se sëmundja nuk është

zhvillohen. Për këto ngjarje, prindërit marrin një formate me të cilën ata

ngjitëse.

deklarojnë pëlqimin e tyre dhe fëmijët të obliguar të marrin pjesë në këto në
aktivitetet e shkollës.

Jepni fëmijës tuaj kur ata hyjnë në kopsht paisjet e me poshtë: Pandofla, veshje
shtëpie e palestëre, çizme të gomës, një ndëresë rrobash.

•

Arsimi fetar: Në çdo javë të shkolles ofron klasave oren fetare katolike.

Për sendet që janë sjellë nga shtëpia në kopsht (të tilla si bizhuteri, lodra, ...),

Ju keni mundësinë për të liruar fëmijën tuaj

nuk ka përgjegjësi është pranuar.

nga arsimi fetar. Ai nuk është i detyrushem

•

Fëmijët e kopshteve qëndrojnë brenda dhe jashtë. Si ti takoj në bazë të motit.

qe fëmija juaj të marrë pjesë në mësimin

•

Vendosni vetë mbi veshjet e fëmijës tuaj, ju lutemi visheni me veshje praktike që

fetar, ai është i mbështetur në këtë kohë

mund të bëhen edhe të pista.

mund të bëjë diçka tjetër apo ai ose ajo mund

•

të merren nga shkolla, varet nga orari i
mësimit, mund të fillojë orë tjeter ose te meret
me shpejtë se të tjerët.
Në fund të vitit Klasat e 3 te Shkollave tetvjeçare do
të mbahen në provimet shtetërore, të cilët brenda
30 Qershorit duhet te jete përfunduar.
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Lloi i shkollës

Drejtoritë

Orari i hyrje dhe dalje

Kitas
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0471 06 20 21

Coop. soc. Kujdestarë
Piazza del Grano, 4, 39100 Bolzano
Direttrice: Judith Vonmetz
Gestione: Lore Hackl

7.30–17.00 orën

Kitas Chermes
Via Dr. Graber 2/A, 39010 Cermes
Tel 0471 062 004
kitas-tscherms@tagesmutter-bz.it

Coop. soc. Kujdestarët:
Piazza del Grano 4, 39100 Bolzano
Direttrice: Judith Vonmetz

7.00–15.00 orën

Parashkollorët në gjuhën gjermane Laurin
Via Feldgatter 12, 39011 Lana
Tel 0473 56 15 98
Parashkollorët në gjuhën gjermane St. Peter
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 32 59
Parashkollorët në gjuhën gjermane Erzherzog Eugen
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0473 56 13 22
Parashkollorët në gjuhën italiane
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 33 10

Drejtoria kopshteve
Via F. Höfler 2/a, Lana
Tel 0473 56 45 70
Dir. Herta Kuntner

Drejtoria e kopshteve Merano I
Piazza della Rena 10
Tel 0473 25 22 90
Dir. Renza Celli

7.45–14.45 orën

Lëndë Fakultative: gjuha dhe
Cirku në bashkëpunim me kopshtin

Grupi i pasdites:
14.30–18.00 orën

Orari i hyrjes:
Orari i daljes:

7.45–8.45 orën
12.45 orën
14.30–14.45 orën
16.15–16.30 orën
17.30 orën

Shkolla fillore në gjuhën gjermane Knabenschule
Via Andreas Hofer 28, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 08
www.gs-lana.it
Shkolla fillore në gjuhën gjermane Lanegg
Via S. Margherita 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 10
www.gs-lana.it
Shkolla fillore në gjuhën gjermane Zollschule
Via Dogana 15, 39011 Lana
Tel 0473 55 07 67
www.gs-lana.it

Drejtoria e Arsimit në gjermanisht
Via Andreas Hofer 27, Lana
Tel 0473 56 13 97
Dir. Karl Spergser

Shkolla fillore në gjuhën gjermane Tisens
Paese 43/A, 39010 Tisens
Tel 0473 92 08 98
www.gs-lana.it
Shkolla fillore në gjuhën italiane San Pietro
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 28 68
www.icmerano2.it
Shkolla fillore në gjuhen gjermane Völlan
Via Prevosto Wieser 7, 39011 Foiana/Lana
Tel 0473 56 80 66
Fax 0473 55 73 68
www.snets.it/ssp-lana
Shkolla fillore në gjuhën gjermane Tscherms
Via Palade 20, 39010 Cermes
Tel 0473 56 19 77
Fax 0473 56 19 77
www.snets.it/ssp-lana

S ch

u l s p re n g e l L a n a

14

Orari i hyrjes:
7.40–7.45 orën
Orari i daljes:
12.40 orën
1. klasë, e martë: 14.15–16.15 orën
2.–5. klasë, e martë e ejte: 14.15–16.15 orën

Lëndë Fakultative: Në gjurmët e
kulturave të huaja
Kurse gjuhe: Shqip, arabisht,
bosnia/croate/serbe

Orari i hyrjes:
7.30–7.50 orën
Orari i daljes:
12.35 orën
1. Klasë, e martë: 13.50–15.50 orën
2.–5. Klasë, martë e ejte: 13.50–15.50 orën
Drejtoria e përgjithshme në gjuhën
italiane Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera

Shkolla e përgjithshme gjuhën
gjermane Lana
Via F. Höfler 1, Lana
Tel 0473 56 12 44
Fax 0473 56 13 16
Dir. Reinhard Ladurner

Shkolla tetë-vjeçare në gjuhën gjermane
Via F. Höfler 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 12 44
www.snets.it/ssp-lana
Shkolla tetë-vjeçare në gjuhën italiane negrelli
Via Roma 128, 39012 Merano
Tel 0473 23 74 99

Oferta të tjera

E martë, e mërkurë, e premte
7.50–12.40 orën
E hënë, e enjte 7.50–16.00 orën
Menza e shkollës për të gjithë

Kurse gjuhe: Shqip, arabisht,
bosnia/croate/serbe

E hënë – e premte 7.50–12.45 orën
E martë. 14.00–16.00 orën
E ejte (lënde me dëshirë ose të
detyrushme) 14.00–16.20 orën
E hënë – e premte 7.45–12.40 orën
E martë 14.00–16.20 orën
E ejte (lënde me dëshirë ose të
detyrushme) 14.00–16.00 orën
E hënë – e premte 7.45–12.59 orën
E mërkurë 14.20–16.20 orën
E martë/enjte (lënde me dëshirë ose të
detyrushme) 14.20–16.20 orën

Drejtoria e përgjithshme në gjuhën
italiane Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera
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Qendra Rinore Jux Lana

MOCA – (migrues të meta, han)
detajet Merano kontaktoni

Jux është një botë interesante, ngjyra të gjalla dhe të larmishme,
Centro giovani Jux

emocionuese dhe kuptimplotë, argetuese dhe krijuese.

Via della Chiesa 3/a

Shërbim konsulence për emigrantët në Merano ofron ndihmë për njerëzit me

MOCA

përvojë të migrimit në kërkim të një pune, kurse trajnimi, dhe gjuhe.

Via Verdi 10

39011 Lana

Qendra Rinore „Jux „ është një vend takimi i kulturës dhe arsimit.Ajo do të ofrojë të

Tel 0473 55 01 41

rinjve mundësinë për të marrë pjesë aktivisht në fushata të ndryshme,të projekteve

Zyra e këshillimit asiston në përgatitjen e rinis për intervista për punë.

dhe ngjarjeve, të marin pjesë e të përfshihen edhe ato.

Në bashkëpunim me qendrën e pritjes Caritas në Bolzano, në përgjigjien pyetjeve

www.jux.it

Të rinjtë të punojne e të argëtohen së bashku. Ne duam të punojmë me ta, mund

në lidhje me lejet e qëndrimit, bashkimit familjar dhe të qytetarisë, si dhe ndihmë

info@jux.it

të ndahen në disa grupe sipas moshës: 11-16, të e 17-19 dhe 20-28 vjec, ata që janë

për kthim vullnetar të hartuar. Selia e re e shërbimit dhe makinë larëse dhe tharëse

shpesh në jux dhe ata që vijnë në vendin e ngjarjeve.

janë dhënë. Mund të ofrohet edhe një vend takim social, takim në të cilin emigrantët

Jux ka qëllime të hapura dhe nuk përjashton askënd, e orientuar,e hapur dhe e plotë

duhet të marrin iniciativa të ndryshme.

39012 Merano

Tel 0473 23 03 71
moca@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

nga përkatësia e tyre kombëtare, etnike dhe kulturore, mund të
ofroj secilin në qendra rinore me ngjashmëritë e tyre aty mund të perceptojnë
ofertën e qendrës rinore.

Shih më shumë

„

“

Të gjitha informatat në lidhje me ngjarjet dhe projektet tona mund të gjenden në
sitin tonë
www.jux.it e su facebook/Jugendzentrum Jux Lana

dëgjoni më shumë
flasim më shumë
kjo është jux

Qendra Rinore Jux Lana është e hapur në sezonin?
Tetor deri prill:
E mërkurë, e diel: 16.00–22.00 orën
Dhoma e mediave nga e enjte – e shtunë: 17.00–21.00 orën
Maj deri në Shtator:
E hënë – e premte: 16.00–22.00 orën
Dhoma mediave e hënë, e mërkurë dhe premte: 18.00–22.00 orën
Orari i punës:
E mërkurë, e premte: 9.00–12.00 orën
Organizuesit dhe bashkëpunuesit ne Jux
Drejtori Arsimore: Florian Ploner
Drejtori menaxhues: Michaela Pirker
Punëtor Rinia: Caroline SHK
Punëtorët rinore me: Markus Prieth
Petagoge e mediave: Suzana Valtin
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Qendra Fëmije – prind Lana
Elki është diçka për ju!

Treff.Familie – Familja e takimit
Treff.Familia Lana është oferta e re për familjet që janë në pyetje në lidhje me,

Fëmija prind Qendra Lana

arsim. promovimin, udhëzimit dhe rekreative. aktivitetet dhe fëmijët e tyre që kanë

Treff.Familie

dëshirë të bëjnë.

Via S. Martino 8

Via F. Höfler Nr. 6

„Elki“ është vëndi i pushimit dhe argëtimit. Qendrën e Fëmijëve dhe e prindërve.

39011 Lana

Qendra e Prindërve-fëmijë është hapur në vitin 2005. Lana ka hapur dyert e saj dhe

Tel 0473 56 33 16

është një vend popullor takimi për të gjithë familjen.Ajo është në dispozicion për

Treff.Familie

Fax 0473 56 03 47

vizitorët / studentët e të gjitha gjuhëve dhe kulturave të ndryshme do, e hapur,

•

39011 Lana

vendin e takimit, komunikimit dhe bashkëjetesës paqësore. Këtu janë bërë për lirinë

për ndihme, në dyshimete para të problemeve qe kanë, e kur ata nuk mund të

lana@elki.bz.it

tonë për të vegjëlit dhe për të luajtur së bashku, duke vrapuar, duke qeshur, duke u

zgjidhin vetëm;

www.elki.bz.it

përpjekur dhe për të mësuarit. Për të rriturit ka një gamë të gjerë rreth lindjes dhe

•

familjes, ide në çështjet arsimore, si dhe kurse dhe ligjërata për zhvillimin e
personalitetit dhe çështjet e shëndetit.

Mobil: 342 335 00 83

Informimi, ofron, mbështet dhe e shoqëron familjet që duan dhe kanë nevojë
treff.familie@kinderdorf.it

Siguron informacion mbi shërbimet ekzistuese të mbështetjes dhe trajnim,
mundësitë dhe aktivitetet konsulente familjare;

•

Disa nga ofertat tona:

Zbulon të gjitha mënyrat e personave të kontaktit, dhe gjithashtu ofron një
bashkëpunim të ngushtë të rregullta me partnerët, të tilla si fëmijët , shkolla,
klube, komunitetin, shërbimet e të rinjve, shërbimet sociale;

Rreth lindjes dhe foshnja

Lëvizja muzikë, krijues për fëmijët

•

•

lindjes së fëmijëve

të shëndoshë dhe ritëm për 		
fëmijët nga 1.5 vjet në kompani

në fundjavë
•

Gjimnastikë në Shtatzëni

•

bateri dhe ritmi i lëvizjes

•

Foshnja Masazh

•

Të mësojmë kitaren për fëmijë

•

Konsultimi për mamat

•

Prinder-fëmijë Gjimnastikë

•

Raundi i Hapur zvarritje

•

Oferta për prindërit

Ushtrime pas lindjes

•

Yoga

•

gjimnastikë në ujë

•

Kursi i kitarës

•

Takim i Hapur

•

Prezantime të shumta

•

Grupi i hapur i lojës

•

„Kursi Prindër të fuqishëm -

informacionit;
•

Ofron mbështetje për të forcuar aftësitë prindërore të medias, radio, dhe cikle
të përbashkëta këmbimi.

familjet fillestare.

Fëmijëve të fortë „në

Nga „Stoppelhopser“ për fëmijët

bashkëpunim me KVW

18 muaj, i shoqëruar
Grupeve të kopshteve për fëmijë

Zhvillon duke iniciuar dhe ofron mbështetje të familjes përmes seancave të

Koleksioni është një informacion shumë fleksibil dhe i përshtatur plotësisht me

„Kutia e Cookie“

Loja në grup , Kujdesi ndaj femijeve

•

•

•

Këshillim psikologjik

2 vjet dhe 3 muaj
•

Kujdesi për fëmijët .

Shkëmbimin e tregut „imja-jotja“

1-6 vjet

•

Blerja dhe shitja e veshjeve të
përdorur për fëmijët

Asistencë Gjuhësh
•

18

Mësoni Italishten duke lozur
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Kurse gjuhe për emigrantët/emigrantet

OEW – A Grupi Botërore Lana

alpha beta piccadilly

alfa beta Piccadilly ofron kurse të gjuhës gjermane dhe italiane për të

Arsimi - këmbimi kulturor - Projekti Bashkëpunimi

I-39012 Merano

rriturit.

EWG_Lana jonë është një kapitull lokal e organizatës për një botë të solidaritetit

Piazza della Rena 2

Me kërkesa të mjaftueshme, kurset fillojnë në vjeshtë, në dimër dhe pranverë.

(shih www.oew.org).

Tel 0473 21 06 50

Kohët e kurseve janë, në mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje, dhe grupet janë bërë

Në Lana, ne organizojmë nisma për të siguruar solidaritetin e nevojshëm e të gjithë

Fax 0473 21 15 95

zakonisht prej 10-12 njerëzve. Ne përpiqemi për ditë më të mira të kursit dhe orët më

njerëzve për të mbështetur këtë botë. Ne besojmë se solidaritetin e njerëzve që

të përshtatshme, Kohët sigurisht bëhen të mundshme për nevojat e pjesëmarrësve

punojnë me një afat të gjatë vetëm nëse kujdesi i mjedisit natyror dhe kulturor është

info@alphabeta.it

të pranuar.

e përbashkët dhe i përgjegjshëm.

www.alphabeta.it

Nëse kërkohet, një kujdes për fëmijët e vegjël shërbimi eshte i ofruar.

EWG_Lana@gmx.at

Kursi ynë i parë për emigrantët është mbajtur në vitin 2004 në Lana, që atëherë
kurset janë ndjekur shumë . Didaktike-metodike kurset janë të bazuara në përvojën
tonë për një kohë të gjatë në gjuhën dhe leximit të gjuhëve. „Qasja komunikuese“
është përdorur si metodë e mësimdhënies. Në të gjitha aktivitetet në klasë të marra
alpha beta piccadilly

për të siguruar që bashkëveprimi është i mbështetur në grup përmes një shumël-

I-39100 Bolzano

lojshmërie, dhe të grupit të punës dhe përdorimin optimal.

Via Talvera 1/A

Për fëmijët ne ofrojmë kampe verore dhe kurse të ndryshme gjuhësore për italisht

Tel 0471 97 86 00

dhe anglisht.

Fax 0471 97 99 40
Kurset janë, me mbështetje financiare nga Krahina Autonome e Bolzanos.
info@alphabeta.it
www.alphabeta.it

Kontakto personin:
Ingeborg Ladurner
Tel 349 789 81 80
inge_ladurner@hotmail.com
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Biblioteka Publike Lana
Biblioteka publike është një institucion publik i Lanës.Bibloteka Publike Lana

Biblioteka publike Lana Orari i hapjes

Biblioteka Publike

komuniteti që është për informacionin tuaj, trajnim dhe edukim, për kohën e lirë, të

E martë:

9.00–12.00

14.30–18.30 orën

në kultur.lana

studimit dhe argëtimit.

E mërkurë:

9.00–12.00

14.30–18.30 orën

E enjte:

9.00–12.00

16.00–20.00 orën
14.30–18.30 orën

Piazza Hofmann 2
39011 Lana

Librat dhe Media

E premte:

9.00–12.00

Tel 0473 56 45 11

Ne ofrojmë një gamë të gjerë dhe të larmishme të librave dhe mediave për të gjitha

E shtunë:

9.00–12.00 orën

Fax 0473 55 90 56

moshat në dispozicion. Ne ofrojmë: Libra, CD muzikë dhe audio libra, revista dhe
gazeta, DVD, lojra, kartat dhe aksionerëve është aktualisht rreth 23.000 media

info@bibliothek-lana.bz.it

(që nga janari 2012). Huamarja është falas.

www.bibliothek-lana.bz.it
Internet
Biblioteka i ofron Lanës një qasje publike në Internet.Shërbimi është pa pagesë.
Dy Biblioteka dhe në sheshin përpara ndërtesës ka një lidhje interneti pa tel, ky

Bibloteka publike Foiana

shërbim është i lirë.
Bibloteka publike Foiana
Ngjarjet

Via Bagni 2

Çdo vit në jemi duke planifikuar aktivitete të ndryshme për fëmijët, adoleshentët

39011 Foiana/Lana

dhe të rritur. Ju lutemi vini re njoftimet në Biblioteka, në faqen tonë të internetit

Tel 0473 56 82 43

dhe në gazetën e komunitetit. Ngjarjet janë të gjitha në dispozicion, lirshëm dhe

info@bibliothek-lana.bz.it

zakonisht nuk janë paguar për të!

www.bibliothek-lana.bz.it
Biblioteka publike Völlan është një degë e

Ekspozitat

e bibliotekes publike Lana.

Raste të veçanta, përvjetorët, promovimet në fshat, lajmet, ngjarjet botërore dhe
njoftime të reja apo blerjet e reja të japin rritje të ekspozitave të vazhdueshme të

Orari i punës së dimrit

rregullta të mediave.

(Fillimi i shkollës deri në fund të shkollës)
E hënë:

15.00–17.00 orën

Hua

E mërkurë:

15.00–17.00 orën

Për të blerë librat dhe mediat te Biblioteka Shtetërore e Dr F. Tessman

E premte:

17.00–19.00 orën

italisht. Biblioteka Kombëtare Claudia Augusta dhe biblioteka e qytetit Bolzano.
Shpërndarjen e mediave një herë në javë.

Orari verore
(Fundi i shkollës deri në fillim të shkollës)
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Shkolla

E hënë:

17.00–19.00 orën

Ne ofrojmë këto shërbime për shkollat: vizitat e bibliotekave, Paraqitjet e klasës, të

E mërkurë:

18.00–20.00 orën

mediave, paketa, lexoni-promovimin e veprimeve.

E premte:

17.00–19.00 orën
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Qendra e gjuhëve Merano
Departamenti -arsimit Gjermanisht

Kinderfreunde – Kujdeset e ndimon fëmijët
në shkollën fillore,tetevjecare e të mesme

Konsulencë për të rinjtë
Pasdite ndihmëse coop. KOS. „Die Kinderfreunde Südtirol“ është i dizajnuar për të

Coop. KOS.

39012 Merano

Qendra e gjuhëve në Merano ofron prindërit, fëmijët dhe adoleshentët me

ndihmuar prindërit në punën e tyre arsimore gjatë vitit shkollor.

„Miqtë e fëmijëve Tirol“

Tel 0473 25 22 07

prejardhje emigranti, mësuesit dhe profesionistët e arsimit ne vijim.

Qëllimi i Miqve të Fëmijëve shokë të-shkollës kujdesit është për të ndihmuar

Via Andreas Hofer 50

Shërbimet:

prindërit gjatë vitit shkollor në punën e tyre arsimore. Ne ofrojmë për prindërit

39031 Brunico

kohën fleksibël të kujdesit nga e Hëna deri të Premten nga ora 12.30 - 18.00.

Tel 0474 41 04 02

Konsulencë për çështje të shkollave: sistemi shkollor, regjistrimi, përvetësimi i

Prindërit mund të përdorin kujdesin e shkollës për të gjithë kohën, por sipas planit të

Fax: 0474 41 40 31

gjuhës...

miratuar të kujdesit vetëm për disa ditë apo orë të caktuara në javë.

Piazza della Rena, 10/5. piano

Verena.Mitterer@provinz.bz.it
www.schule.suedtirol.it/pi

•

info@kinderfreunde.it

•

Kurse të gjuhës në gjermanisht dhe italisht

•

Konsultim dhe trajnim për kopshte dhe shkolla

Ne fokusohemi në:

•

Informacion mbi kurset e gjuhës për të rriturit

1.

Mbështetje konkrete në kryerjen e detyrave të shkollës

•

Masat për të forcuar gjuhën e parë

2.

Propozimet për kohë të lirë të dobishme

•

Biblioteka: L2 gjermanisht, italisht L2, shumëgjuhësia, arsimi ndërkulturor

3.

Konsideratë e nevojave individuale të fëmijëve dhe adoleshentëve

4.

Dieta të shumëllojshme dhe të shëndetshme

www.kinderfreunde.it

Në shkollat që shkojne femijet punojnë mësuesit e gjuhës për të mbështetur
fëmijët dhe të rinjtë me prejardhje të emigrantëve në mësimin e gjuhëve vendore

Fokusi i punës sonë, fëmija dhe njerëzit e rinj janë me nevojat dhe interesat e tyre.

dhe për të mbështetur procesin e integrimit.

Për të krijuar një mjedis stimulues të mësuarit që lejon për një shumëllojshmëri

Ndërmjetësuesit Ndër-kulturore, të cilët e flasin gjuhën e mbështetjes fëmijëve,

të përvojave, nxit një zhvillim tërësor dhe mundëson integrimin e gjitha palëve të

fëmijët dhe të rinjtë dhe familjet e tyre në fazën e parë të orientimit të fëmijëve në

interesuara. Ne ndimojme zakonisht në bërjen e detyrave te shtëpise.Me moshat e

shkollë.

përshtatshme bëjme grupe, ne duam që fëmijët dhe të rinjtë nëpërmjet imagjinatës
së tyre dhe ndihma e krijimtarisë. Ata lënë hapësirë për të bërë pikturë, zanatet dhe
eksperimente dhe kështu të promovojë ekspertizën e tyre individuale në fusha të
ndryshme.
Fëmijët shokë dhe miqë të shkollës, kujdesin e profesionistëve të arsimit,
Fëmijët shokë të shkollës e mbikqyrur dhe e mbështetur ga ne. Kështu ne
mund të garantojmë një kujdes të vazhdueshëm, të përfundimit të rregullt të
detyrave të shtëpisë dhe zbatimi i aktiviteteve të planifikuara.
Partneriteti me prindërit është shumë i rëndësishëm për ne. Nëpërmjet këmbimit të
rregullave që ne mund të përmbushim nevojat e fëmijëve dhe adoleshentëve. Nëse
është e nevojshme dhe sipas kërkesës së prindërve duke marrë ekipin e kujdesit, të
kontaktoni mësuesit kompetente për të mbështetur fëmijët që të mësojnë mirë.
Gjatë pushimeve të shkollës që fëmijët do të mbeten miq të shkollës mbyllet kujdesi
për ndihmën në detyrat e pasdites.
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Kitas
Kitas Lana
Drejtoresha Kitas:
Eleonora Hackl
kitas-lana@tagesmutterbz.it
Rruga Erzherzog Eugen 6,
39011 Lana
Tel. 347 99 25 771
Orari dhe orët
7.30 deri ne orën 17.00
Kitas Tscherms
Rruga Graber 2/A,39010
Cermes
Kitas-tscherms@tagesmutter-bz.it
T+F: 0471 06 20 21
www.tagesmutter-bz.it
Orari dhe orët, nga ora 7.00
deri në orën 15.00

Koordinatore dhe Dado në Elki Lana: Elisabeth Larcher
çdo të enjte 14.00-16.00
Cell: 347 460 10 05
lisa.larcher@akfree.it

Ne ofrojmë:
Ne jemi për një ndihmën, të edukimit dhe trajnimit të fëmijëve deri në moshën
3 vjeç. Familjet e Lanës mund të zgjedhin në mes të shërbejnë Dado ose
Çerdhe për fëmijërinë e hershme, të dy palët të kënaqur për kriteret dhe cilësinë
pedagogjike të shënuara më poshtë:
Mbështetja për familjet
• orë fleksibël dhe të shërbimit vjetor
• Këshillim arsimorë
I mirëpritur
• pas fillestarë, intervista e informacione
• Familjarizimi individualë
Lojërat
• Me instrumente të gjalla në mjedise të sigurta që ju ftojmë ti zbuloni dhe ti
provoni.
Pijestarët e stafit:
• Drejtori, edukatorë dhe koordinatorët.
• Pjesëmarrja në trajnimin vjetor prej 40 orës
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