
 

Stadtteileltern  für  

Lörrach 
Yardıma ihtiyacınız mı var?  
 
 

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 für Lörrach 

 

Caritasverband für den 

Landkreis Lörrach e.V. 

Finanzielle Förderung durch: 

 

 JOBCENTER LÖRRACH 
 

 STADT LÖRRACH 
 

 LANDKREIS LÖRRACH 
 
 

 

Biz sizin için bura-
dayız! 
 
Göçmen aileler için 

Yardımcı eller 

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 

 

türkisch 

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


 

Almanya da yeni 

misiniz? 

Herşey çok farklı 

mı? 

Herşey size yabancı 

mı geliyor? 
 

Biz,  Almanya’  da yaşayan 
göçmenler için buradayız . 
 

Evde, Okulda, Anaokulunda 
ve Resmi Kurumlarda ihtiyacı 
nız varsa  size yardımcı ol-
uyoruz. 
 
Çalışmalarımızda, tecrübeli 
Caritas çalışanları tarafından 
destekleniyoruz. 

Stadtteileltern  für Lörrach - Göçmen aileler için yardımcı eller 

Stadteileltern - kim-
lerdir? 
 

Biz Göçmen Anneler ve Baba-
larız. Yabancı bir yerde 
yaşamanın zorluklarının bilin-
cindeyiz. Kendi tecrübelerimi-
ze dayanarak sizlere yardım 
edeceğiz.  
 
 

Stadteileltern - Ne 
yapar? 
 

Biz,  kültürler arası köprü 
olmak,  biribirimizi anlamak 
istiyoruz. 
Biz, nerede farklı dil, Kültür, 
Değerler ve Gelenek varsa 
orada buluşmak ve zorlukları 
birlikle  yenmek istiyoruz. 
. 
 
 

Stadteileltern kimler için 
burada? 

 

 Çocuklu Ana Babalar  

 Ögretmen ve Eğitimci-
ler 

 Sorusu olan ve bizimle 
çalışmak  isteyen kişiler 
için 

 Stadtteilelltern  - 
Size şu konularda  
yardımcı oluyor: 

 

 Herhangi bir  sorunlu 
durumda, ögretmenler, 
eğitmenler ve göcmen 
anne babalar arasında 
diyalog sağlamak için. 

 Lörrach da yararlana-
bileceğiniz   yardım ve 
destekleri tanıtabilmek . 

 Egitim , sosyal ve sağlık 
sistemleri hakkında bil 
gilendirmek. 

 İhtiyaç halinde tercüme 
işlemleri. 

 Ana Babalara Eğitim 
konusundaki sorunlarda 
destek. 

 Göçmen Aileleri 
Toplumsal  etkinliklere 
katılmaya cesaretlen-
dirmek. 

 Gençlere ve Ebeveynle-
re meslek ve okul 
seçiminde yardımcı 
olmak. 

 

 


