
Integras

Takim informativ për zgjedhjen e profesionit për prindër dhe 
të rinj në gjuhë të ndryshme



Offertë

Shoqëruesit më të rëndësishëm për të rinjtë gjatë procesit të 
 kërkimit të profesionit, janë prindërit e tyre. Këtë rrol mund ta 
përmbushni më mirë, nëse e njihni sistemin arsimor Zviceran   
dhe keni njohuri për procesin e kërkimit të profesionit.

Këshillimorja për profesione e Kantonit të Cyrihut ofron takime  
informative për sistemin arsimor Zviceran në gjuhë të ndryshme,  
për zgjedhjen e profesionit dhe këshillime për profesione.  
Prindërve emigrant kështu ju ofrohet mundësia të informohen  
në gjuhën e tyre amtare.

Përkthyeset dhe përkthyesit ndërkulturorë ndërmjetësojnë 
 informata profesionale të këshillëdhënësve për profesione. Nxënës 
nga grupi gjuhësor përkatës raportojnë mbi përvojat e tyre gjatë 
zgjedhjes dhe kërkimit të vendit të mësimit të profesionit.



Objektivat dhe përmbajtja

Integras-takimet informative u kushtohen prindërve, të rinjve dhe 
pjesëtarëve të tjerë të familjes ose të interesuarve dhe përmbajnë 
objektiva sa vijon:

 – Të rinjtë dhe prindërit njohin sistemin arsimor Zviceran.
 – Prindërit e njohin dhe e kuptojnë rëndësinë e detyrës së tyre 

dhe mundësitë e tyre vepruese gjatë procesit të kërkimit të 
profesionit të fëmijëve të tyre.

 – Prindërit njohin ofertat dhe përvojat e biz-it, dhe sipas nevojës 
ku mund të marrin ata mbështetje.

Kur dhe ku

Datat e mbajtjes së takimeve dhe vendet i gjeni në fletëpalosjen 
shte së ose Internet, nën 
www.berufsberatung.zh.ch → Seminare & Veranstaltungen

Takimet informative zgjasin përafërsisht 2 orë dhe janë pa  
pagesë.

Kontakti dhe informata

Për informata të tjera drejtohuni ju lutemi në biz-in e qarkut tuaj.  
Të dhënat kontaktuese mund ti gjeni në internet në adresën  
vijuese: www.berufsberatung.zh.ch



biz Winterthur

biz Uster

biz Meilen

biz Horgen

biz Kloten

biz Urdorf

biz Oerlikon

LBZ

biz Horgen
Qarku Horgen 
Lindenstrasse 4
8810 Horgen
Tel. 043 259 92 60 
biz.horgen@ajb.zh.ch

biz Kloten
Qarku Bülach
Hamelirainstrasse 4
8302 Kloten
Tel. 044 804 80 80
biz.kloten@ajb.zh.ch

biz Meilen
Qarku Meilen
Obere Kirchgasse 18
8706 Meilen
Tel. 044 924 10 60
biz.meilen@ajb.zh.ch

biz Oerlikon
Qarku Dielsdorf
Dörflistrasse 120
8050 Zürich
Tel. 043 259 97 10
biz.oerlikon@ajb.zh.ch

biz Urdorf
Qarqet Affoltern  
dhe Dietikon 
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel. 043 259 91 80
biz.urdorf@ajb.zh.ch

biz Uster
Qarqet Hinwil, Pfäffikon  
dhe Uster
Brunnenstrasse 1
8610 Uster
Tel. 044 905 45 45
biz.uster@ajb.zh.ch

biz Winterthur
Qarqet Andelfingen  
dhe  Winterthur
Zürcherstrasse 12
8400 Winterthur
Tel. 052 262 09 09
biz.winterthur@ajb.zh.ch

www.berufsberatung.zh.ch
www.berufsberatung.ch

* biz (Berufsinformations-
zentrum) = Qendra për 
 informim të profesioneve

Laufbahnzentrum (LBZ) 
Qarku Zürich
Konradstrasse 58/60
8005 Zürich
Tel. 044 278 42 00
laufbahnzentrum@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/lbz
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biz*-et tona në kantonin e Cyrihut


