Ftesë për një bisedë
informacioni

M I R ËS EARDHËT NË SCHAFFHAUS E N
Ju jetoni në regjionin tonë dhe dëshironi të orientoheni më mirë këtu. Ne do
të jemi me kënaqësi për ju një ndihmë gjatë integrimit tuaj në Zvicër dhe në
regjionin Schaffhausen.
„Integres“ është vendi për informacion dhe këshillim në çështjet e integrimit.
Tek ne ju gjeni informacione për kurset e gjermanishtes dhe të integrimit dhe
për vendet e specializuara të këshillimit. „Integres“ ju ndihmon juve në rast
çështjesh për jetën e përditshme ose gjatë zgjedhjes së kurseve të përshtatshme. Integrimi i suksesshëm formon një kushti paraprak të rëndësishëm për një
pjesëmarrje aktive dhe një bashkëjetesë të mirë në shoqërinë tonë.
Ne ju ftojmë me kënaqësi për një bisedë informacioni falas. Në rast nevoje
biseda kryhet me përkthyes/e.
Ju jeni të interesuar? Atëherë na i dërgoni ne këtë kartolinë mbrapa të
plotësuar. Ne do t‘ju kontaktojmë ju për një terminë bisede sa më shpejt që të
jetë e mundur.

R e g j i s tr i m për nj ë bi sedë i nf o rm acioni
Emri (at):
Mbiemri (at):
Adresa:
E-mail-i:
Telefoni:
Telefoni celular:
Gjuha (ët):
Kini ju nevojë për një përkthyes? Po ¨ Jo ¨
Ju lutemi vini kryqin, cilat tema ju interesojnë juve në veçanti:
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¨
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¨
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¨
¨

Të mësuarit e gjermanishtes
Banimi
Mobiliteti
Puna
Siguria sociale
Martesa, familja dhe fëmijët
Shkolla
Shëndeti
Koha e lirë dhe kultura
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Vendi i specializuar
për integrimin
Integres
Krebsbachstrasse 61
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 88 67
info@integres.ch
www.integres.ch

Anreise:
Bus 3/6 Hornbergstieg
Bus 1/5 Schönenberg
P öffentl. Parkplatz Seidenhof

