
 

Stadtteileltern  për 

Qytetin Lörrach 
Ju keni nevojë për 
mbështetje? Ne jemi këtu të 
ju ndihmojmë? 

Xhulsime Haxhiu 

Handy: 0176 54298478 

Mail: stadtteileltern.haxhiu@gmail.com  

 

Kontakt:  

Internationales Cafè/ 

Pestalozzischule 

Immer mittwochs 

13.30 - 15.00 Uhr 

 

Kontaktcafé/Sprechstunde 

immer montags 

9.00 - 12.00 Uhr 

Haagenerstr. 15a, Lörrach 

 

Stadtteiltreff Käppele 10 

immer dienstags 

15.00 - 18.00 Uhr 

Käppelestraße, Lö-Stetten-Neumatt 

 
 

Stadtteileltern për Qytetin Lörrach 

 

Finanzielle Förderung durch: 

 

 JOBCENTER LÖRRACH 
 

 STADT LÖRRACH 
 

 LANDKREIS LÖRRACH 
 
 

 

Duart ndihmëse për 
familje të emigruara 

 

 

Projektträger: 
 

Caritasverband für den Landkreis 
Lörrach e.V. 

 

Luisenstraße 9 
                  79539 Lörrach 

         Fax: 07621 9275-17 
               www.caritas-loerrach.de 

 
Projektleitung: 
Ruth Götzmann, 

Tel: 07621/9275-22 
Ruth.Goetzmann@caritas-loe.de 

 
 

Projektinitiative: 

ARBEITSKREIS MITEINANDER 

 

Caritasverband für den 

Landkreis Lörrach e.V. 

albanisch 

mailto:stadtteileltern.alhamoud@gmail.com
mailto:jugendsozialarbeit.goetzmann@gmail.com


 

Të ri në Gjermani ? 

Gjithçka ndryshe ? 

Të gjithë të huaj ? 
 

Ne jemi këtu për të gjith ato 
që kanë ardhur në Gjermani 
dhe rreth vështirësitë qe i 
hasin këtu  
 

Ne jemi me përvojë  për këto  
aktivitete tona, të trajnuar 
dhe të shkolluar nëpërmjet 
ndihmës se CARITASVER-
BAND. 
 
Ne ju shoqërojmë nëpër 
Shkolla, në Çerdhe dhe 
nëpër vende zyrtare. 
 

Stadtteileltern  për Qytetin Lörrach - Duart ndihmëse për familje të emigruara 
 

 

Cka ofron Stadteilel-
tern? 
 

Ne jemi Nëna dhe Baba, 
prindërit e kuptojnë sa i 
vështirë është fillimi në një 
vend të huaj.Ne mund ta 
shpërnadjmë përvojën tonë. 
 
 

Cka ofron Stadteilel-
tern? 
 

Ne duam të ndërtojme një 
"Urë" që me njëri tjetrin të 
kuptohemi.  
Ne jemi këtu që të ju 
ndihmojmë më tutje, juve që 
vini nga gjuhë të ndryshme, 
kultura, sisteme të 
vlerave,traditave të ndryshme. 
Ju që keni vështirë të 
kuptoheni . 
 
 

Stadteileltern  janë këtu 
për: 

 

 Prindërit dhe fëmijët e 
tyre 

 Mesueset dhe Edukato-
ret  

 Për të gjitha pyetjet tu-

aja 
 

 dhe me bashkëpuni-
min tonë do ti 
zgjedhim problemet 
tuaja. 

 
 
Stadteileltern janë 
këtu: 
 

 ne jemi këtu për pyet-
jet dhe problemet që 
mund të lindin  
ndërmjet mësuesve 
dhe edukatoreve. 
 

 Ju informojmë për 
ndihmat dhe 
mbështetjen që ua 
ofron qyteti Lörrach. 
 

 Sqarimet rreth ar-
simimit dhe degëve të 
shkollimit në Gjerma-
ni. 
 

 Këshilla për edukimin  
e fëmijëve . 

 

 


