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Familjet
Ne mbështesim familjet me anë të
–– këshillimit për format e përkujdesjes dhe sistemin arsimor
–– programeve për integrim për fëmijët
–– nxitjes së hershme në mësimin e gjuhës gjermane
–– shfaqjeve për prindërit
–– këshillave për nxitje të fëmive
–– ndihmës financiare për t`i dërguar fëjët në kopshtin e lojrave ose në
përkujdes ditor

Profesionalistët
Ne nxisim
–– Avansimin e profesionalistëve
–– Kualitetin e institucioneve për përkujdesje
–– Sistemin për subvencione
–– Kornizën strukturale
–– Bashkëpunimin interkulturor
–– Shkëmbimin në mes të institutioneve

Rrjeti
Ne informojmë mbi
–– qendrat profesionale dhe qendrat kontaktuese
–– kurset dhe ofruesit e tyre
–– përkthyesit interkulturor
–– vizitat shtëpiake dhe ndihmat
–– qendrën Familjare dhe takimet në komunitet
–– të rejat nga ekonomia dhe politika

Qendra profesionale Nxitja e Hershme
Qendra profesionale Nxitja e Hershme angazhohet për arsimimin, këshillimin dhe edukimin
e fëmive të vegjël deri në moshën parashkollore. Ajo ju garanton një ofertë të shumëanshme dhe të nevojshme për të gjithë familjet në qytetin e Schaffhausenit. Qendra profesionale përkujdeset për kushte të mira dhe kualitative të qendrave këshilluese. Ajo informon,
koordinon dhe lidh personat dhe organizatat në zonat urbane. Qyteti i Schaffhausenit i
vendos femijët dhe familjet e tyre në qendër të vëmendjes dhe angazhohet për një politikë
të tërsishme për femijët që nga mosha e hershme.
Informata të tjera
Dëshironi të dini më shumë për ne? Në faqen tonë do të gjeni sfondet dhe informatat
aktuale mbi qendrën profesionale Nxitja e Hershme. Regjistroheni aty për revistën tonë
mujore dhe do të jeni gjithmon në rrjedha me informatat tona më të reja.
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Ne jemi këtu me gjithë qef për ju!
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