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“„غیر ملکیوں کے لئے معلوماتی رسالہ

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

تعارف
النا میں  50سے زائد ماملک کے لوگ رہائش پذیر ہیں .یہ سب لوگ مختلف ثقافت اور تہذیب و متدّن سے تعلق رکھتے ہیں.
ہم مختلف ماملک سے آنے والے متام لوگوں کو النا میں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن ان متام لوگوں کی موجودگی میں ماحول کو
خوشگوار رکھنے کے لئے ہامرے کچھ قاعدے اور قانون ہیں .آنے والے لوگوں کے لئے رضوری ہے کہ وہ ان قوانین کو سیکھیں،
سمجھیں اور ان کی پاسداری کریں .اور یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ساتھ ایک خوشحال معارشے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے.
مل جل کر رہنے سے کیا مراد ہے ؟
کسی بھی جگہ سکونت اختیار کرنے میں کچھ مشکالت درپیش آتی ہیں .آپکے ہمساے ،بچوں کے اسکول ،نوجوان لوگوں کی تنظیمیں،
کھیلوں کے مواقع ،اور رسکاری ادارے وہ متام جگہیں ہیں جہاں ِمل ُجل کر رہنے کا عمل پروان چڑھتا ہے .انہی جگہوں اور ایسی ہی
حصہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کوئی ڈپلومہ لینے کی صالحیت رکھتے ہیں ،آپ اس نئے معارشے میں
رسگرمیوں میں ّ
اپنی جگہ بنا سکیں گے ،آپ کیا کام بہرت طریقے سے کر سکیں گے یا آپ میں کونسی صالحیتیں پائی جاتی ہیں.
ایک مضبوط معارشے کا خواب تبھی پورا ہو سکتا ہے جب سب ِمل ُجل کر کام کریں .رصف معارشہ ہی نہیں ،کوئی بھی مقصد تبھی
پورا ہو سکتا ہے جب سب ِمل کر اس کے حصول کے لئے تگ و دو کریں .اگر ہم سب اس بات کو سمجھ لیں تو بہت سے مسائل خود
بخود حل ہو جایں گے.
مضبوط معارشے کا قیام ایک باہمی عمل ہے .مقامی لوگوں سے برداشت اور تحمل مزاجی کی توقع کی جاتی ہے اور آنے والے غیر
ملکیوں سے نئے ماحول کو قبول کرنے کی صالحیت اور شوق متوقع ہوتا ہے.
عاملی اختالفات او ر عاملگیریت کے عمل نے رشتوں کی مضبوطی کے بجاے لوگوں کے دلوں میں ایک دورسے کا ڈر اور نفرت پیدا کر
دی ہے .ہم جس ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کے سب کا رہن سہن یا سوچ ایک جیسی ہو جائے ،بلکہ
یہ ہم آہنگی غیر ملکی اور مقامی لوگوں کے درمیان بات چیت کے ذریع ایک دورسے کی ثقافت اور اقدار کو سمجھنے کا دورسا نام
ہے.
صوبہ بولزانو اس عالقے میں بولی جانے والی زبانوں کا فروغ اپنا فرض سمجھتا ہے .اور اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ زبان کا سیکھنا
والدین ،خاص طور پر چھوٹے بچوں والی ماؤں کے لئے بہت رضوری ہے .زبان نہ آنے سے یہ خواتین بہت سی رسگرمیوں میں شمولیت
سے محروم رہتی ہیں اور یہ بات اسکول جانے والے بچوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہے .اس لئے آنے والے خاندان کے متام افراد نہ رصف
حصہ لینا چاہیے .والدین کو چاہیے کے وہ بچوں کو زبان سیکھنے اور
بچے بلکہ والدین کو بھی ترقی کرنے کے عمل میں بڑھ چڑھ کر ّ
اس معارشے میں اہم کردار ادا کرنے کا بھرپور موقع دیں اور اسی طرح بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کی آگے بڑھنے میں حوصلہ
افزائی کریں.
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Netzwerk Migration – Lana
.یہ ادارہ النا کے متام تربیتی اور غیر ملکیوں کے لئے کام کرنے والے اداروں کو ایک جگا اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے
 اور ان اداروں کو درپیش مسائل کا، ہے منصوبے بنانا اور رسگرمیاں مراتب کرنا،اس تعلق کا مطلب لوگوں کو ان متام اداروں کے ہر پہلو سے آگاہی دینا
. ہم امید کرتے ہیں کے یہ رسالہ آپ کو النا میں آسانی سے زندگی برس کرنے میں مدد دے گا.حل تالش کرنا ہے
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Comune di Lana

Numeri utili

Sala del Consiglio Comunale

Servizio di Emergenza-Salvataggio

Via Madonna del Suffragio 5

Via Johann Kravogl 3

Chiamata d‘emergenza 118

Tel.: 0473 56 77 56

Le date delle sedute del Consiglio Comunale sono comunicate dai Media e ad esse è

Croce Bianca - Via Merano 6 - Tel.: 0473 56 39 40

Fax: 0473 56 77 77

possibile assistere.

Centrale di distretto- Prenotazioni per trasporti di malati (senza emergenza)

www.comune.lana.bz.it

Uffici

info@comune.lana.bz.it

Piano terra:

Pompieri

•

Ufficio Tributi, Ufficio Imposte Affissioni, Ufficio Imposte Pubblicitarie:

Numero d‘emergenza 115

Stanza 05 - Tel.: 0473 56 77 30

Sede Centrale: Via Goldegg 3 - Tel.: 0473 56 18 00

Tel.: 0471 44 44 44

Orari d‘Ufficio:
lunedì – venerdì

•

8.00–12.30
Gli Uffici Demografici sono

Uffici Demografici: Ufficio Stato Civile, Anagrafe, Ufficio Elettorale,
Ufficio Leva Militare: Stanza 02 - Tel.: 0473 56 77 40

Servizio per i Giovani Lana – Tesimo

•

Ufficio Licenze: Stanza 03 - Tel.: 0473 56 77 50

Via Andreas Hofer 18 - Tel.: 0473 56 34 20

•

Polizia Municipale, Ufficio Oggetti smarriti: Stanza 04 - Tel.: 0473 56 77 10

Martedì–venerdì 9.00–12.00

aperti anche giovedì dalle

Martedì, giovedì: 14.00–16.00

14.00–17.30 e sabato dalle

1º Piano:

9.00–12.00

•

lana-tisens@jugenddienst.it

Segreteria e Ufficio Ambiente:
Stanza 101 + Stanza 102 - Tel.: 0473 56 77 56

Scuola di musica

•

Segretario Comunale: Stanza 103 - Tel.: 0473 56 77 52

Via Maria Hilf 11

•

Vice-Segretario Comunale: Stanza 109 - Tel.: 0473 56 77 21

Direttore: Christian Laimer – Tel. 0473 562895

•

Sindaco: Stanza 104 - Tel.: 0473 56 77 00

Ime.mslana@ime.schule.suedtirol.it

Orario di colloquio: Lunedì 8.00–9.30 e giovedì 17.30–19.00

www.musikschule.it

solo su prenotazione telefonica: Tel.: 0473 56 77 00 02/03.
•

Ufficio del sindaco: Stanza 105 - Tel.: 0473 56 77 00

Associazione sportiva Lana Raika Amateur Sport Club

•

Ufficio Personale: Stanza 108 - Tel.: 0473 56 77 70

Via Maria Hilf 5

•

Ufficio Ragioneria: Stanza 106 - Tel.: 0473 56 77 20

Persona di riferimento: Paul Flöss – Tel 335 7324053
Sezioni: mini golf, pattinaggio su ghiaccio, hockey, calcio, bowling,

2º Piano:

atletica, ciclismo, nuoto, tennis, ping pong, ginnastica, pallavolo,

•

Assessori e Consiglieri Comunali con competenze particolari

Yoseikan budo

•

Ufficio Edilizia: Tel.: 0473 56 77 60

info@svlana.it
www.svlana.it
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 :Dentistaدندان
 :وقت لینے کے لئے رجوع کریں
)Tel 0473/ 264 000 (8:00 – 17:00
 :Servizio dietetico e nutrizionaleمتوازن غذا کے لئے مشورہ
وقت لینے کے لئے رجوع کریں Tel 0473/558 378 :
( رصف ڈاکٹر کی تجویز پر آئیں) پیر تا جمعہ
 :Ginecologiaماہر امراض نسواں
:وقت لینے کے لئے رجوع کریں
)Tel 0473/264 000 (8:00 – 17:00
 :Corso preparazione al partoحاملہ خواتین کے لئے
:وقت لینے کے لئے رجوع کریں
Tel 0473/558 366
 :Dermatologiaماہر امراض جِلد
:وقت لینے کے لئے رجوع کریں
Tel 0473/264 000
 : 17:00 – 8:00پیر تا جمعہ
 :Servizio riabilitativoصحت مند زندگی کی طرف بحالی
 Logopediaخلل نطق کا عالج
Tel 0473/ 558 358
رصف میران کے ڈاکٹر کی تجویز پر
 ( Fisioterapia per adultiبڑوں کے لئے) مالش اور ورزش
Tel 0473/ 558 352
 ( Fisioterapia per bambiniبچوں کے لئے) مالش اور ورزش
Tel 0473/ 558 354
رصف میران کے ڈاکٹر کی تجویز پر
 Ergoterapiaمعذور افراد کو عالج کے طور پر کام پر لگانا
Tel 0473/ 558 356
رصف میران کے ڈاکٹر کی تجویز پر
 :Assistenza invalidi civiliمعذور شہریوں کی امداد
میران سے وقت لیں Tel 0473/ 264 712 :
 :Consultorio per stomizzati ed incontinentiبے ضبط اور نفس پرست مریضوں کے لئے
Lana sede del Distretto: Tel 329/210 9000
:وقت لینے کے لئے رجوع کریں
 :Servizio veterinarioمعالج حیوانات
Lana sede del Distretto Tel 0473/558 332
 : 10:00 – 9:00پیر ،بدھ ،جمعرات اور جمعہ
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 Distretto Sanitarioمرکز بہبود آبادی
 :Sevizio infermisticoمریضوں کی دیکھ بھال کا شعبہ
Lana sede del Distretto Tel. 0473/558 315 Fax 0473/ 558 316
 :Assistenza a domicilioگھر میں معائینہ کروانے کے لئے
وقت لینے کے لئے رجوع کریں
 : 12:00 – 8:00پیر تا جمعہ
 :orari ambulatoriاوقات
 : 8:30 – 7:30پیر ،جمعرات اور ہفتہ
 : 12:30 – 12:00پیر تا جمعہ
 : 18:30 – 18:00پیر تا جمعرات
 :Prelievi di sangueخون کے ٹیسٹ
 : 8:30 – 7:00پیر تا جمعرات
 :Prelievi di sangue per pazienti anticoagulatiوہ مریض جن کا خون نہیں رکتا
 : 8:30 – 7:00جمعہ

 Servizi sanitariہامری خدمات
Lana, via Andreas-Hofer 2 39011
 .Telمتعلقہ شعبہ دیکھیں
Fax 0473/558 302
E-Mail: verw.spr.lana@asbmeran-o.it
www.distretto-lana.it

 :Igienista distrettualeحفظان صحت کا دفرت
Lana sede del Distretto Tel. 0473/558 325
وقت لینے کے لئے رجوع کریں
 : 11:00 – 8:00پیر تا جمعہ
 :Esami di laboratorioليبارٹری ٹیسٹ
 : 8:45 – 7:30منگل
 :Vaccinazioniویکسین کا ٹیکا
(( )solo su prenotazioniرصف بکنگ کروانے پر لگایا جاتا ہے)
 Consultorio materno infantileنومولود بچوں کی ماؤں کو مشورہ کا دفرت
 medicina preventiva dell‘ età evolutivaحفاظتی دوائیں
Lana sede del Distretto Tel. 0473/558 366
 : 17:00 – 14:00پیر
 : 11:30 – 9:00 :بدھ تا جمعہ
 Servizio amministrativo del distretto sanitarioمرکز بہبود آبادی کے نظم و نسق کا دفرت
Lana sede del Distretto Tel. 0473/558 300 Fax: 0473/ 558 302
 : 12:00 – 7:30پیر تا جمعہ
E-Mail: verw.spr.lana@asbmeran-o.it
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Comunità Comprensoriale Burgraviato

Ulteriori informazioni relative all‘assistenza economica:
• Patronati e sindacati:

ہے .اس ادارے کا ایک اور اہم مقصد معذور افراد کی مدد ہے ،جو انکی آمدورفت کے اخراجات کو واپسی
کی صورت میں کرتا ہے .معذور افراد کے لئے گاڑی خریدنے میں بھی مالی مدد کی جاتی ہےاور ضعیف
افراد کے لئے ایمرجنسی مدد اور کونٹرول سیسٹم بھی مہیا کیا جاتا ہے .گھر داری چالنے کے لئے مستحق
خاندانوں کی اور نومولود بچوں والے گھرانوں کی معاشی مدد کرکے ان کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے .ضعیف افراد
کی سواری اور معذور بچوں کو سکول النے لیجانے کی سہولت بہم پہنچا کے ان کا کچھ بوجھ ہلکا کیا جاتا
ہے.

• ACLI/KVW
Via Madonna del Suffragio
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
Via Mainardo 2, Merano
Tel 0473 23 02 42
• AGB-CGIL
Via Otto-Huber 54, Merano
Tel 0473 20 34 18
• ASGB
Corso della Libertà. 182 c,
Merano
Tel 0473 23 71 89
• ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico,
Via Canonico Michael
Gamper 1, Bolzano
Tel 0471 41 83 00

وقت لینے کے لئے دفرت میں موجود سکریٹری سے رجوع کریں.
 : 12.00 – 8.00پیر تا جمعہ
Tel 0473/553020
Assistenza Domiciliare (Assistenza famiglie ed anziani Soc.Coop.a.r.l. ONLUS
(رصف ضعیف اور رضورت مند گھرانوں کے لئے) بہرت معیار زندگی
یہ ادارہ خاص طور پر مستحق اور ضعیف افراد کی مدد کرنے کا کام رس انجام دیتا ہے ،مثال ضعیف افراد
کی ذاتی صفائی (غسل کروانا ،بالوں کی صفائی وغیرہ)  ،سواری میں سہولت ( ڈاکٹر یا اور کہیں جانے کے
لئے سواری کا بندوبست کرنا ) ،اپنی مدد آپ کے تحت کسی کام کے کرنے کی ترغیب دینا ،ضعیف اور الچار
افراد میں خود اعتامدی اور روز م ّرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کی قوت پیدا کرنا ،اگر کوئی فرد کسی
مجبوری کے تحت گھر سے دور ہو تو ان کے ضعیف افراد کی عارضی طور پر دیکھ بھال کرنا ،ان کے گھر کے
کام کاج اور ان کے کھانے کا خیال کرنا وغیرہ شامل ہیں.
رابطہ :
 : 12.00 - 8.00پیر تا جمعہ
Tel. 0473/553030

 Distretto Socialeسامجی و معارشتی دفرت
 :Servizio al Cittadinoشہریوں کے لئے خدمات
یہ ادارہ ضلع کی پہلی توجہ کا مرکز ہے .یہاں ضلع سے فراہم کی جانے والی متام سہولیات اور امداد کی
معلومات حاصل کی جا سکتی ہے .لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے عالوہ یہ شعبہ ضعیف اور نادار
لوگوں کو کھانے کا مفت کارڈ مھییا کرتا ہے اور مستحق لوگوں کے عالج کے لئے حکومت کی طرف سے
مالی مدد لینے میں بھی اہم کردار ادا .کرتا ہے
 :Orario d‘ aperturaاوقات
 : 13:00 - 7:30پیر
 : 13:00 - 7:30منگل
ہو گی چھٹی  :بدھ
 : 18:30 - 13:00جمعرات
 : 13:00 - 7:30جمعہ

 Servizi Socialiسامجی خدمات
Lana, via Andreas-Hofer 2 39011
Tel 0473/553020 Fax 0473/553060
Email: sprengel-lana@bzgbga.it
www.distretto-lana.it

Tel. 0473-553022 Fax 0473-553060

(:Assistenza Socio-Pedagogica di base/ Settore Minoriبچوں کے لئے) بنیادی تدریسی اور معارشتی
مدد
یہ ادارہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے شعبہ سے متعلق متام ہدایت ور معلومات فراہم کرتا ہے .والدین کو
بچوں کے حقوق سے آگاہی دیتا ہے .جن بچوں کو پڑھنے میں دقت ہو ان کی بھرپور مدد کے لئے ان کے
اساتذہ اور والدین کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے .اور ان مشوروں کے مطابق ان بچوں کے لئے انفرادی
پروگرام مرتب کے جاتے ہیں .اکیالپن کے شکار بچوں اور بڑوں کی مدد ور انکی معارشے میں دوبارہ
واپسی کے لئے بھی مناسب اقدام کے جاتے ہیں .اس کے عالوہ یہ ادارہ گھر اور فارغ اوقات میں مشکالت
کا سامنا کرنے والے بچوں کے لئے مناسب رسگرمیاں مرتب کرتا .ہے
(:Assistenza Socio – Pedagogica di base/ Settore adultiبڑوں کے لئے) تدریسی اور معارشتی مدد
یہ ادارہ بالغ اور جوان لوگوں کی مدد کے لئے بنایا گیا ہے .وہ افراد جن کو کام پر کوئی مسلہ ہو ،گھریلو
مسائل ہوں یا .فارغ وقت نہ گزرے وو یہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں
 :Assistenza Economica Socialeمعاشی اور معارشتی مدد
اس ادارے کو خاص طور پر کم آمدن والے گھرانوں کے لئے بنایا گیا ہے .ایسے خاندانوں کی نہ رصف
کرایا ادا کرنے میں مالی مدد کی جاتی ہے بلکہ کچھ مخصوص اضافی خرچوں میں بھی امداد کی جاتی

11

10

چھٹی کا
بچے کا

پرامئری اور مڈل اسکول:

کے بارے میں رضوری ہدایات Kindergarten

• ١٠سے  ١٨سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرنا رضوری ہے.
• ہر غیر حارضی کی درخواست دینا رضوری ہے.
چھٹی کرنے کی صورت میں غیر حارضی کی درخواست اپنی کالس ٹیچر کو دینا ہوگی.
سکوال میڈیا میں چھٹی کی درخواست اس کتابچہ پر لکھنی ہوگی جو ہر طالب علم کو دیا جاتا ہے.
جو بچہ ( ہفتہ اتوار سمیت ) بیامری کی صورت میں  ٥دن سے زیادہ چھٹی کرے گا ،اسکول واپسی پر اسکو
ڈاکٹر کا رسٹیفکیٹ رضوری النا ہوگا.
والدین اور اساتذہ کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہونے چاہییں اور اس مقصد کے لئے ہر مہینے کی جانے والی
والدین اور اساتذہ کی مالقات میں رشکت رضوری ہے.
• سال کے رشوع میں ہر طالب علم کو ایک کلنڈر دیا جاتا ہے جس میں اسکول کے متام دن اور چھٹیوں کی
تفصیل درج ہوتی ہے.
• اسکول کے متام قاعدے اور قانون ،بچوں کی سیر کے پروگرام کے بارے میں ان شام کی مالقاتوں میں بحث
ہوتی ہے اس لئے والدین اور بچوں کا ان مالقاتوں میں شمولیت کرنا رضوری ہے.
• مذہبی کالس :ہر ہفتے میں ایک گھنٹہ عیسائی مذہب کی کالس ہوتی ہے .اگر والدین چاہیں تو اپنے بچے کی
اس کالس میں شمولیت سے معذرت کر سکتے ہیں .اس صورت میں بچہ اسکول کی نگرانی میں بھی رہ سکتا
ہے اور اگر والدین چاہیں تو اپنے ساتھ باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں.
• اگر یہ کالس اسکول کے پہلے یا آخری گھنٹے میں ہو تو والدین کی اجازت کے ساتھ بچے ایک گھنٹہ لیٹ آ
سکتے ہیں یا پہلے بھی گھر جا سکتے ہیں.
مڈل اسکول کے آخری سال یعنی تیرسے سال کے آخر میں ایک امتحان ہوگا جو پاس کرنے ک بعد اپکا بچہ
ہائی اسکول میں داخلہ لے سکے گا.
اگر کوئی بچہ چھٹی کرے تو اسکی درخواست پر کرنے کا طریقہ:

یہ  ٢.٥سے  ٦سال تک کے بچوں کا تربیتی ادارہ ہے .یہاں حارضی رضوری نہیں .النا میں یہ اسکول اٹالین اور
جرمن دونوں ہی زبانوں میں موجود ہے .
داخلہ :
• محرتم والدین ،یہاں داخلے کے لئے اس اسکول سے ملنے والے فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا.
رضوری ہدایات :
• اس اسکول میں آپ کے بچے کو تازہ کھانا مہیا کیا جاتا ہے.
• اگر آپ کا بچہ مذہبی یا صحتی وجہہ سے کوئی خاص چیز نہیں کھا سکتا تو آپ کو اسکول میں داخلہ کے
وقت اطالعا دینی چاہیے .اس کے عالوہ بچے کی صحت کے بارے میں بھی رضوری ہدایات دینی چاہییں.
• اگر بچے کو چھٹیاں کروانی ہوں تو استاد کو مطلع کرنا رضوری ہے.
• اگر بیامری کے وجہ سے  ٥چھٹیاں ہو جایں تو واپسی پر ڈاکٹر کا رسٹیفکیٹ دکھانا رضوری ہے.
• اسکول کے پہلے دن قالین پر پہنے والے جوتے ،کھیل کے کپڑے ،ربڑ کے جوتے اور کپڑے بدلنے کے لئے
ایک علیحدہ جوڑا دے کر بھیجیں.
اساتذہ ان قیمتی چیزوں کے ذمہ دار نہیں جو بچے گھر سے التے ہیں.
• بچوں کو کھیلنے کے لئے باہر بھی لیجایا جاتا ہے اس لئے والدین سے درخواست ہے کے بچوں کو موسم کے
مطابق کپڑے پہنا کر بھیجیں.
• بچوں کو وہ کپڑے پہنا کر بھیجیں جو گندے ہونے کے بعد آسانی سے دھل سکیں.
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Tipo di scuola

Direzione

Orari di entrata e di uscita

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

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

7.30–17.00

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

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

7.00–15.00

Scuola materna in lingua tedesca Laurin
Via Feldgatter 12, 39011 Lana
Tel 0473 56 15 98
Scuola materna in lingua tedesca St. Peter
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 32 59
Scuola materna in lingua tedesca Erzherzog Eugen
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0473 56 13 22
Scuola materna in lingua italiana
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 33 10

Direzione scuola materna Lana
Via F. Höfler 2/a, Lana
Tel 0473 56 45 70
Dir. Herta Kuntner

Direzione scuola materna Merano I
Piazza della Rena 10
Tel.: 0473 25 22 90
Dir. Renza Celli

7.45–14.45
Gruppo pomeridiano:
14.30–18.00

Scuola elementare in lingua tedesca Zollschule
Via Dogana 15, 39011 Lana
Tel 0473 55 07 67
www.gs-lana.it

Direzione didattica in lingua
tedesca Lana I
Via Andreas Hofer 27, Lana
Tel.: 0473 56 13 97
Dir. Karl Spergser

Scuola elementare in lingua tedesca Tesimo
Paese 43/A, 39010 Tisens
Tel 0473 92 08 98
www.gs-lana.it
Scuola elementare in lingua italiana San Pietro
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 28 68
www.icmerano2.it
Scuola elementare in lingua tedesca Foiana
Via Prevosto Wieser 7, 39011 Foiana/Lana
Tel 0473 56 80 66
Fax 0473 55 73 68
www.snets.it/ssp-lana

S ch

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

Scuola elementare in lingua tedesca Cermes
Via Palade 20, 39010 Cermes
Tel 0473 56 19 77
Fax 0473 56 19 77
www.snets.it/ssp-lana
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Orario di entrata: 7.40–7.45
Orario di uscita: 12.40
1. classe, martedì 14.15–16.15
2.–5. classe, martedì e giovedì 14.15–16.15

Materia facoltativa: Sulle tracce di
culture straniere
Corsi di lingua: albanese, arabo,
bosniaco/croato/serbo

Orario di entrata: 7.30–7.50
Orario di uscita: 12.35
1. classe, martedì 13.50–15.50
2.–5. classe, martedì e giovedì 13.50–15.50
Istituto comprensivo in lingua
italiana Merano II
Via Weingarten 1
Tel.: 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera

Istituto comprensivo in lingua
tedesca Lana
Via F. Höfler 1, Lana
Tel.: 0473 56 12 44
Fax: 0473 56 13 16
Dir. Reinhard Ladurner

Scuola media in lingua tedesca
Via F. Höfler 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 12 44
www.snets.it/ssp-lana
Scuola media in lingua italiana Negrelli
Via Roma 128, 39012 Merano
Tel 0473 23 74 99

Materia facoltativa: Circo & lingua in
cooperazione con la scuola materna

Orario di entrata:
7.45–8.45
Orario di uscita: 12.45
14.30–14.45
16.15–16.30
17.30

Scuola elementare in lingua tedesca Knabenschule
Via Andreas Hofer 28, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 08
www.gs-lana.it
Scuola elementare in lingua tedesca Lanegg
Via S. Margherita 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 10
www.gs-lana.it

Offerte aggiuntive

martedì, mercoledì, venerdì 7.50–12.40
lunedì, giovedì 7.50–16.00
Mensa scolastica vincolate per tutti

Corsi di lingua: albanese, arabo,
bosniaco/croato/serbo

lunedì–venerdì 7.50–12.45
martedì 14.00–16.00
giovedì (materia facoltativa di obbligo)
14.00–16.20
lunedì–venerdì 7.45–12.40
martedì 14.00–16.20
giovedì (materia facoltativa di obbligo)
14.00–16.00
lunedì–venerdì 7.45–12.59
mercoledì 14.20–16.20
martedì / giovedì (materia facoltativa di
obbligo) 14.20–16.20

Istituto comprensivo in lingua
italiana Merano II
Via Weingarten 1
Tel.: 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera
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MOCA
Via Verdi 10
39012 Merano
Tel 0473 23 03 71
moca@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it

MOCA

 Jux Lanaالنا کے نوجوانوں کی سامجی رسگرمیوں کا مرکز

میران میں غیر ملکی لوگوں کے لئے مشورے اور معلومات کا مرکز ،میران میں رہائش پذیر غیر ملکی لوگوں
کو کام کی تالش ،تعلیمی کوائف اور انٹرویو کی تیاری میں مدد کرتا ہے .اس کے عالوہ دیگر تربیتی کورس،
معلومات اور مشورے مفت فراہم کرتا ہے.
بولزانو میں واقع „کاریتاس“ کے تعاون سے یہ مرکز پرمیسودی سجورنو ،خاندان کے مالپ ( اپنے ملک سے
بیوی بچوں اور ماں باپ کو منگوانا ) کے طریقہ کار اور شہریت کے حصول کے لئے کاغزاتی لوازمات اور
طریقہ کار میں مشورہ فراہم کرتا ہے.
اس دفرت میں غسل ،کپڑوں کے دھونے اور سکھانے کی سہولت کے عالوہ سامجی اجتامع کے لئے جگہ فراہم
کی جاتی ہے جہاں مقامی اور غیر ملکی لوگوں کو مل بیٹھنے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کا موقع ملتا ہے.

النا کے نوجوانوں کی یہ دنیا دلچسپ ،رنگین ،پرجوش ،تفریحی اور تخلیقی ہے .جس میں سب کے لئے ایک
وسیح .پروگرام ہے

Centro giovani Jux
Via della Chiesa 3/a

نوجوانوں کے فارغ وقت کے مشاغل کے لئے وقف یہ تنظیم ،تعلیم اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے .نوجوانوں
کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق پروگرام مرتب کرنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے .یہاں انے والے نوجوان مختلف
گروپس میں تقسیم ہیں .ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اکرث یہاں آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رصف کسی
خاص تہوار یا پروگرام میں رشکت کرتے ہیں .یہ نوجوان عمر کے لحاظ سے بھی مختلف گروپس میں تقسیم ہو
سکتے ہیں .جیسے  19 . -. 17 ،16 - 11یا  28 - 20سال کی عمر تک.
نوجوانوں کے اس ادارے کے دروازے دنیا کے ہر کونے اور ہر ماحول و مذہب سے تعلق رکھنے والے
نوجوانوں کے لئے کھلے ہیں. .سب اس کی فراہم کردہ خدمات اور رسگرمیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
.آپ ہامری متام رسگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں کی تفصیالت ہامری ویب سایٹ پر دیکھ سکتے ہیں
اورwww.jux.it
facebook/Jugendzentrum Jux Lana
.پر ہامرے دوست بھی بن سکتے ہیں
امید ہے آپ سے جلد مالقات ہوگی،
آپ سے ہامری مالقات اکتوبر سے مئی تک ان اوقات میں ہو گی:
بدھ  -اتوار22.00 - 16.00 :
میڈیا روم:
جمعرات  -ہفتہ21.00 - 17.00 :

39011 Lana
Tel 0473 55 01 41
www.jux.it
info@jux.it

“

پہلے سے زیادہ دیکھو
پہلے سے زیادہ سنو
پہلے سے زیادہ بولو
 Juxیہی ہے

„

آپ سے ہامری مالقات مئی سے ستمرب تک ان اوقات میں ہوگی
پیر  -جمعہ22.00 - 16.00 :
میڈیا روم:
پیر ،بدھ اور جمعہ 22.00 - 18.00
دفرت کے اوقات:
بدھ  -جمعہ12.00 - 09.00 :
Team
coordinatore pedagogico: Florian Ploner
gestione: Michaela Pirker
collaboratrice: Caroline Rass
collaboratore: Markus Prieth
pedagogista dei media: Susanna Valtiner
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Treff. Familie
Via S. Martino 8
Lana 39011
Cell.: 342 335 00 83
Treff.familie@kinderdorf.it

Treff. Familie

آپ کے لئے بھی کام کرتا ہےElki .

 Treff. Familieالنا میں مندرجہ ذیل خدمات انجام دیتا ہے:

یہ بچوں اور بڑوں کی ایک تنظیم کا نام ہے جو  2005میں النا میں وجود میں آئی تھی اور اب سب گھرانوں
کا پسندیدہ مرکز ہے.یہ مرکز ہر زبان کے لوگوں کے لئے کھال ہے اس مرکز کا اصل مقصد متام لوگوں کے درمیان
باہمی تعلقات مظبوط کرنا ہے .یہاں بہت چھوٹے بچوں سے لے کر اسکول جانے کی عمر تک کے بچوں کے
لئے کھیلنے اور وقت گزرنے کی جگہ ہے .یہاں بڑوں کے لئے بھی وسیح سہولیات ہیں .جو کہ گھریلو زندگی،
صحت و تندرستی اور تعلیم و تربیت جیسے عنوان کو زیرے بحث التی اور کو فروغ دیتی ہیں.
ہامری کچھ خدمات:

متام خاندانوں کو ان معامالت میں مدد اور آگاہی دیتا ہے جن کو اکیلے حل کرنا ممکن نہیں.
آپکی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئےتعلیم ،سہارا ور فارغ وقت کے مشاغل کی تجاویز دیتا ہے.
متام رضورت مند خاندانوں کی مدد ،ترقی اور سہارے کے لئے متام تر کوشش کرتا ہے.
میڈیا اور تعلیم کے شعبے میں ترقی کی بھرپور حامیت کرتا ہے.
اس ادارے کا اصل مقصد متام خاندانوں کو ہر طرح کی معارشتی رضوری معلومات سے آگاہی دینا ہے.

حرکت ،موسیقی اور ذہانت:
•  1سے  5سال تک کے بچوں کے لئے موسیقی
• بچوں کے لئے مختلف موسیقی کے آالت
• بچوں کے لئے گٹار سیکھنے کے کورس
• بچوں اور والدین کے لئے ورزش کے کورس
والدین کے لئے کورس :
• یوگا
• جم
• گٹار کا کورس
• جرمن زبان میں مرتب کیا جانے واال کورس „اچھے
والدین“
• نفسیاتی ڈاکٹر سے مشورہ
استامل شدہ چیزوں کی لیں دین:
“ „ ”Meins – Deinsہامرا  -متہارا „
بچوں کے استامل شدہ چیزوں مثال کپڑے اور
کھلونوں کی خرید و فروخت

19

پیدائش اور نومولود :
• حاملہ خواتین کے لئے کورس
• نومولود کے لئے مساج
• نرس سے بات چیت
• گٹنوں کے بل چلنے والے بچوں کی ماؤں کو
ہدایات

ہامرا پتہ :
Eltern Kind Zentrum Lana
Via F. Höfler Nr. 6
Lana 39011
Tel.: 0473 56 33 16
Fax: 0473 56 03 47
lana@elki.bz.it
www.elki.bz.it

بچوں کی کھیل اور دیکھ بھال کے گروپ :
• مالقات کے لئے مناسب جگہ
•  18ماہ کے بچوں کے کھیلنے کے لئے سامان اور
مناسب جگہ
• اسکول جانے کی عمر تک کے بچوں کے گروپ
•  1سے  6سال تک کے بچوں کی دیکھ بھال کی
جاتی ہے
زبان سیکھنے کی ترغیب:
• کھیلتے ہوئے اٹالین زبان سیکھیں
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 - OEWایک مضبوط معارشے کے لئے مرکز
تعلیمی رسگرمیاں  -ثقافتی مالپ  -منصوبوں میں باہمی مدد
EWG_Lana@gmx.at

یہ النا کا ایک لوکل گروپ ہے جس کا مقصد النا میں رہنے والے اور اردگرد کے عالقے کے لوگوں کے درمیان
باہمی تعلقات خوشگوار بنانا ہے .ہامرا یقین ہے کہ باہمی تعلقات رصف اسی وقت قائم ہو سکتے ہیں جب
ماحول و معارشے کے متام لوگ یکساں ذمہ داری کا ثبوت دیں.

Corsi di lingua per immigrati/e
غیر ملکیوں کے لئے زبان سیکھنے کے کورس
.متام بالغ اور جوان لوگوں کے لئے اٹالین اور جرمن زبان کے کورس مرتب کرتا ہے
.داخلوں کی ایک مخصوص تعداد کے بعد گرمی ،رسدی اور خزاں کے موسم میں مختلف کورس رشوع
کئے جاتے ہیں
صبح اور شام کے مختلف اوکات میں کالسسز ہوتی ہیں .ہر گروپ میں  10سے  12طالبعلم رشیک
ہوتے ہیں.
.کا انتظام بھی کیا جاتا ہے  baby sitterچھوٹے بچوں والی خواتین کے لئے
النا میں ان کورسز کا آغاز  2004میں ہوا تھا اس کے بعد بتدریج کورسز ہو رہے ہیں جن میں دورسے
حصہ لیتے ہیں.
ملکوں سے آنے والے متام لوگ ّ
متام کورسز میں یہ بات مدنظر رکھی جاتی ہے کے طلبہ کا آپس میں خوشگوار ماحول قائم ہو تاکہ
باہمی مدد کے ساتھ جلد اور بہرت طریقے سے زبان سیکھی جا سکے.
متام کورسز صوبہ بولزانو کے اقتصادی  /معاشیاتی تعاون سے مرتب کئے جاتے ہیں.

alpha beta piccadilly
I-39012 Merano
Piazza della Rena 2
Tel 0473 21 06 50
Fax 0473 21 15 95
info@alphabeta.it
www.alphabeta.it

alpha beta piccadilly
I-39100 Bolzano
Via Talvera 1/A
Tel 0471 97 86 00
Fax 0471 97 99 40
info@alphabeta.it
www.alphabeta.it

Persona di riferimento:
Ingeborg Ladurner
Tel 349 789 81 80
inge_ladurner@hotmail.com
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کی الئربیری Foiana

 - Biblioteca Pubblica di Lanaالنا کی الئربیری

کی الئربیری Foiana
Via Bagni 2
Foiana/Lana 39011
Tel.: 0473 56 82 43
info@bibliothek-lana.bz.it
www.bibliothek-lana.bz.it

یہ ضلح کی ملکیت ہے اور اور عوام و خواص کے لئے کھلی ہے ،یہاں آپ اپنا فارغ وقت گزار سکتے
ہیں اور اپنی پسند کی کتب سے محظوظ ہو سکتے ہیں.

کی الئربیری النا الئربیری کی ہے ایک شاخ ہےFoiana .
رسدیوں کے اوقات :
پیر 17.00-15 :
بدھ 19.00-17.00 :
جمعہ 19.00-17.00 :
گرمیوں کے اوقات :
پیر 19.00-17.00 :
بدھ 20.00-18.00 :
جمعہ 19.00-17.00 :

ادب اور میڈیا
ہامرے پاس کتب اور میڈیا فائلز کی ایک وافر تعداد موجود ہے.
کتابیں ،رسالے ،اخبارات ،سی ڈی ،بچوں کے لئے کھلونوں سمیت ہامرے پاس تقرینب  23000تفریحی
اور معلوماتی میڈیا موجود ہے.
انٹرنیٹ
النا الئربیری میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے جس سے پیسے دے کر مستفید ہوا جا سکتا ہے.
الئربیری کے اندر اور باہر مفت وائر لیس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے.

ہامرا پتہ:

Biblioteca pubblica
nel kultur.lana
Piazza Hofmann 2
Lana 39011
Tel 0473 56 45 11
Fax 0473 55 90 56
info@bibliothek-lana.bz.it
www.bibliothek-lana.bz.it

تقریبات
ہم ہر سال بڑوں ،نوجوانوں ،اور بچوں سمیت مختلف تقریبات کا انقاد کرتے ہیں .اپ سے درخواست
کی جاتی ہے کہ الئربیری میں آویزاں نوٹ سے آگاہ رہیں اور مزید معلومات ہامری ویب سائٹ سے
حاصل کریں .ان تقریبات میں سب رشقت کر سکتے ہیں اور ان میں داخلہ مفت ہے.
منائش
خاص مواقعے ،گاؤں کی تقریبات یا دنیا میں کوئی بھی اہم بات رو منا ہو ہم اس کی منائش کے لئے
متام تر اقدامات کرتے ہیں.
ادھار
آپ کسی بھی مقامی الئربیری سے اپنی رضورت کے مطابق کتب ادھار لے سکتے ہیں .جبکہ میڈیا
فائلز ہفتہ میں رصف ایک بار لی جا سکتی ہیں.
اسکول
اسکول کے متام بچوں کو الئربیری لے جایا اور اس سے متعارف کرایا جاتا ہے.
اوقات :
منگل  18.30-14.30 :اور 12.00-9.00
بدھ  18.30-14.30 :اور 12.00-9.00
جمعرات  20.00-16.00 :اور 12.00-9.00
جمعہ  18.30-14.30 :اور 12.00-9.00
ہفتہ 12.00-9.00 :
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ہامرا پتہ :
Coop. soc
““Die Kinderfreunde Südtirol
ہامرا پتہ :
Via Andreas Hofer 50
Brunico 39031
Tel 0474 41 04 02
Fa 0474 41 40 31
info@kinderfreunde.it
www.kinderfreunde.it

Kinderfreunde – doposcuola per alunni della scuola
elementare e della scuola media

- Centro linguistico Merano
میران میں زبان سیکھنے کا مرکز

اس مرکز کا مقصدان والدین کی مدد کرنا ہے جو اپنے بچوں کو بھرپور وقت نہیں دے سکتے .ہم پورا سال
بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں .ہفتے کی کسی خاص دن یا کسی خاص وقت میں بھی  ١٢.٣٠سے شام  ٦بجے
تک بچوں کی ذمہ داری جاتی ہے.
والدین اپنے بچے پورا وقت یہاں چھوڑ سکتے ہیں یا کسی خاص وقت میں بھی جب وو مرصوف ہوں اور
بچوں کو وقت نہ دے سکیں.

میران میں زنبان سکھانے ک یہ مرکز متام غیر ملکی والدین ،نوجوان اور بچوں کو زبان سکھانے کے ساتھ
انکو مندرجہ ذیل خدمات بھی فراہم کرتا ہے:

ہامری خاص خدمات:
• بچوں کو گھر کا کام کرنے میں مدد
• فارغ وقت گزارنے کے لئے مفید مشورے
• کسی بچے کی انفرادی رضورتوں کے مطابق اسکو خاص توجہ دینا
• تازہ اور صحت بخش کھانا مہیا کرنا
اس مرکز میں متام بچے اور بڑے اپنی دلچسپی اور شوق کے مطابق رہتے ہیں .ہم بچوں کو ایسا ماحول فراہم
کرتے ہیں جس سے انکی شخصیت کی بہرت طریقہ سے نشومنا ہو سکے اور وو مل جل کر رہنا سیکھ سکیں.
بچوں کو انکی عمر کے مطابق مختلف گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے تا کے انکو انکی عمر کے لحاظ سے
مناسب پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے .اس طریقہ سے ہم بچوں کے انفرادی ہرن کو اجاگر کرنے کی کوشش
کرتے ہیں.

• اسکول میں درپیش انے والے مسائل کا حل
( زبان کا نہ آنا ، ،اسکول کے ماحول سے کوئی پریشانی ہونا وغیرہ )
• اٹالین اور جرمن زبان کے کورس کروانا
• بچوں کے اسکول کے متعلق مشاورت کرنا
• بڑوں کے لئے ثوبان کے کورس
• یہاں رہنے والے غیر ملکی لوگوں کی مادری زبان کو زندہ رکھنے کے لئے بچوں کے کورس
• یہاں ایکالئربیری بھی موجود ہے جس سے اپ مستفید ہو سکتے ہیں

ہامرا پتہ:
Piazza della Rena, 10/5. piano
Merano 39012
Tel 0473 25 22 07
Verena.Mitterer@provinz.bz.it
www.schule.suedtirol.it/pi

اس ادارے کے استاد اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ غیر ملکی بچوں کی اسکول میں بھی
مدد کی جا سکے.
یہ ترجامنی کرنے والے استاد رصف بچوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کے والدین اور اساتذہ کے درمیان بھی
ترجامنی کرتے ہیں.

شام کے وقت اس مرکز میں رہنے واال ہامرا عملہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صالحیت رکھتا ہے .اس
طرح ہم بچوں کو اپنی نگرانی میں اسکول سے ملنے واال مکمل ذمہ داری سے کرواتے ہیں .اور فارغ وقت
میں مثبت رسگرمیوں کو یقینی بناتے ہیں .والدین کی درخواست پر ہامرا عملہ اسکول کی انتظامیہ سے بھی
بات چیت کرتا ہے تا کے اپ کے بچے کو اسکول میں بھی مکمل نگہداشت مل سکے.
اسکول سے چھٹیوں کے دنوں میں شام کو فراہم کی جانے والی سہولت نہیں ہوتی.
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Kitas
ہامری خدمات :
ہامرے پاس اپکی مدد ،تعلیم ،اور  3سال سے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا ایک ڈھانچہ ہے.
یا چھوٹے بچوں کی نگہداشت میں سےکسی کا بھی انتخاب کر سکتی ہیں “Tages Mutter„ .چھوٹے بچوں
والی مائیں
یہ دونوں تدریسی طور پر مندرجہ ذیل یہ دونوں تدریسی طور پر مندرجہ ذیل خدمات انجام دیتے ہیں :
خاندانوں کو سہارا
• قابل ترمیم اوقات
• تدریسی مشورہ یا تجاویز
بچوں کے لئے کھیلنے کا انتظام
• محفوظ ماحول میں بچوں کی دلچسپی اور کھیلنے کا انتظام ہے
ہامرے پاس اپکی مدد ،تعلیم ،اور  3سال سے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا ایک ڈھانچہ ہےاساتذہ کی
تربیت
• نگرانی میں
• ہر سال  40گھنٹے کا کوس کروایا جاتا ہے

Kitas Lana
Direttrice Kitas:
Eleonora Hackl
kitas-lana@tagesmutter-bz.it
Via Erzherzog Eugen 6,
39011 Lana
Tel 347 99 25 771
Orario dalle ore 7.30 alle
ore 17.00
Kitas Tscherms
Direttrice Kitas:
Claudia Allneider
Via Graber 2/A
Cermes 39010
Kitas-tscherms@tagesmutterbz.it
T+F 0471 06 20 21
www.tagesmutter-bz.it
Orario dalle ore 7.00 alle
ore 15.00
Coordinatrice Tagesmutter
presso Elki a Lana
Elisabeth Larcher
tutti i giovedí dalle ore 14.00
alle ore 16.00
Cell 347 460 10 05
lisa.larcher@akfree.it
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