
 

Stadtteileltern за 

градот Lörrach 
Имате потреба од 
поддршка? Ние сме тука 
за да ви помогнеме. 

Џулсиме Хаџиу 

Моб: 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 за градот Lörrach 

 

Finanzielle Förderung durch: 

 

 JOBCENTER LÖRRACH 
 

 STADT LÖRRACH 
 

 LANDKREIS LÖRRACH 
 
 

 

Помош за 
иселеничките 
семесјтва  

 

 

Caritasverband für den 

Landkreis Lörrach e.V. 

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 

 

mazedonisch 

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


 

Нови во Германија? 

Се ви изгледа 

поинаку? 

Се ви изгледа 

странско? 
 
Ние постоиме за сите оние 
кои се дојдени во Германија и 
наидуваат на потешкотии 
токму тука.  
 

Ние сме искусни за 
дејностите кои ги превземаме, 
обучени и образовани преку 
поддршката на CARITAS-
VERBAND. 
 
Ние сме со вас во 
училиштата, градинките како 
и останати институции.  
 

Stadtteileltern  за градот Lörrach – Помош за иселеничките семејства 
 

 

Што ви нуди Stadteilel-
tern? 
 

Ние сме Мајки и Татковци, 
родителите сфаќаат колку е 
тежок почетокот во туѓа 
држава.Затоа, ние со вас го 
споделуваме нашето 
искуство. 
 
 

Што ви нуди Stadteilel-
tern? 
 

Ние се стремиме да 
изградиме "мост" за да вие 
меѓусебно се разберете. 
Ние сме тука и за 
понатамошна поддршка и 
помош, затоа што 
потекнувате од различни 
култури, зборувате различни 
јазици, имате различни 
традиции како и систем на 
вредности. Заедно, имате 
потешкотии да се разберете.  
 

Stadteileltern  тука се 
за: 

 

 Родителите и нивните 
деца  

 Наставничките и 
воспитувачките и 

 За сите ваши 
прашања   
 

 Со нашата 
соработка вашите 
проблеми ќе бидат 
решени.  

 
 
Stadteileltern постојат 
за: 
 
 

 Тука сме за 
прашањата и 
нејаснотиите помеѓу 
наставниците и 
воспитувачите  

  

 Да ве информираме 
за помошта и 
поддршката што 
градот Lörrach ви ги 
нуди 
 

 Да ви објаснува околу 
образованието и 
образовните области 
во Германија 
 

 Совети за 
воспитување на 

 


