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TË DASHUR BANORË TË SAPOARDHUR

Kantoni i Vaud është një nga kantonet ku numri i personave të huaj është ndër më
të rëndësishmit në Zvicër (30.5% e popullsisë banuese vendase). Më shumë se
175 kombësi të ndryshme dhe më shumë se 20'000 banorë të rinj të huaj priten
çdo vit. Në qoftë se kjo shumëllojshmëri kulturore përbën nga një anë një pasuri të
pamohueshme dhe nga ana tjetër ajo përbën një sfidë politike e shoqërore në aspektin
e kohezionit social dhe të integrimit.
Integrimi nuk është vetëm çështje e disa personave. Është një detyrë e përditshme
e përbashkët e të gjithëve, zviceranë dhe të huaj, të mbledhur rreth e dy principeve
kryesore të shkruara në kushtetutë : respektin reciprok të identiteteve dhe atë të
vlerave të shtetit të së drejtës.
Imazhi i këtij botimi : secili ka vënë diçka me qëllim që të përjetësojë traditën voduaze
të mikpritjes dhe t’ju transmetojë informacione sa më të qarta që të jetë e mundur
për jetesën tuaj të re. Shërbimet shtetërore, komunale, shoqatat dhe privatët kanë
përmbledhur të gjitha aftësitë e tyre për t’ju uruar mirëseardhjen.
Kjo broshurë tani e tutje është më shumë se thjesht letër : ajo është një nyje lidhëse.

Philippe Leuba
Këshilltari i Shtetit, Shefi e departamentit të ekonomisë dhe sporteve (DECS)

Në këtë publikim, gjinia mashkullore është përdorur pa qëllim diskriminimi, por me qëllim që të lehtësojë leximin.
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TË DASHUR TË SAPOARDHUR

Ju sapo keni ardhur në kantonin Vaud dhe me shumë kënaqësi ju urojmë me zemër
MIRËSEVINI.
Të vendosësh valixhet në një vend të panjohur dhe të instalohesh aty është një
moment i i rëndësishëm me gëzimet e veta, shpresat e veta, por edhe me sfidat e
vështirësitë e veta.

FALEMINDERITqë kanë
Të gjithë persontayvree të çmuar
dhënë ndihmën e kësaj broshure.
në përpunimin e

Me qëllim që të gjeni sa më shpejt orientimin tuaj kjo broshurë dhe busulla e saj
simbolike do t’ju shoqërojnë gjatë gjithë kohës së instalimit tuaj.
Ju do të gjeni në faqet e saj informacione që do t’ju krijojnë mundësinë të kuptoni
më mirë sistemin institucional (lejet e qëndrimit, shkollën, sigurimet, punësimin, etj)
proçedurat administrative që duhet të ndërmerrni, por edhe kontaktet e njerëzve që
mund t’ju ndihmojnë.
Tani gjithçka është në kompetencën tuaj të përdorni dhe të kërkoni informacionet për
të cilat ju keni nevojë… qoftë kjo në këto faqe, qoftë diku tjetër !
Kjo broshurë është e juaja në radhë të parë, por ajo është në të njëjtën kohë e
të gjithë atyre që kanë bashkëpunuar me devotshmëri dhe profesionalizëm në
realizimin e saj. Këtyre profesionistëve falenderimet tona të sinqerta dhe ju, urimet
tona më të mira për një instalim dhe integrim të lehtë në tokën voduaze.

Mme Amina Benkais
E deleguara për integrimin të Kantonit Vaud dhe shefja e Zyrës kantonale për integrimin e të huajve
dhe parandalimin e racizmit (BCI)
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KANTONI VAUD

KANTONI VAUD

INFORMACIONET DHE KONTAKTET
Kantoni Vaud përbëhet nga 316 komuna
që formojnë 10 rrethe (districts).
Për të lehtësuar organizimin e
informacioneve për rajon, ne e kemi
ndarë kantonin në 4 zona.
Zona NORD

Jura – Nord vaudois,
Gros-de-Vaud, Broye –
Vully, Est lausannois, 		
Lavaux - Oron

Zona OUEST Nyon, Morges
Ouest lausannois
Zona SUD

Lausanne

Zona EST

Riviera, Pays-d’Enhaut, Aigle

PËR TË GJITHA INFORMATAT KRYESORE
Zyra kantonale për integrimin e
të huajve (BCI), Shërbimi social i
vëllazërimit të CSP dhe të deleguarat
komunale të integrimit janë në
dispozicionin tuaj.
PËR TË GJITHA INFORMATAT SPECIFIKE
Ju do të gjeni në vazhdim të këtyre
faqeve strukturat që do të jenë në
gjëndje t’ju përgjigjen.

INFORMATA KRYESORE
E deleguara kantonale dhe ekipi i BCI
BUREAU CANTONAL POUR
L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET
LA PRÉVENTION DU RACISME (BCI)
Département de l’économie et du sport
Service de la Population
Rue du Valentin 10 | 1014 Lausanne
YVERDON-LES-BAINS, NYON,
RENENS, VEVEY, BEX,
021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration

PERMANENCES INFO-CONSEIL
MIGRATION | LA FRATERNITÉ DU CSP
Place M.-L. Arlaud 2 | 1003 Lausanne
PAYERNE, LAUSANNE, RENENS, ORBE
021 213 03 53
frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite

Mos hezitoni t’i kontaktoni, këto shërbime
do t’ju informojnë me dëshirë !
Të deleguarat komunale të integrimit
YVERDON-LES-BAINS
Mme Katja BLANC
JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
Rue de Neuchâtel 2
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 69 44
integration@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/integration

NYON
Mme Christiane PIAZZINI
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES,
ÉDUCATION ET JEUNESSE
Rue des Marchandises 17
CP 1395 | 1260 Nyon
079 211 02 74
christiane.piazzini@nyon.ch
www.nyon.ch

LAUSANNE
Mme Gabriela AMARELLE
BUREAU LAUSANNOIS POUR LES
IMMIGRÉS (BLI)
Place de la Riponne 10 | CP 5354
1002 Lausanne
021 315 72 45
bli@lausanne.ch | www.lausanne.ch/bli

RENENS
Mme Joëlle THARIN
SERVICE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
SECTEUR INTÉGRATION
Rue de Lausanne 25 | CP 141 | 1020 Renens
021 632 77 95
delegue.integration@renens.ch
www.renens.ch

VEVEY
Mme Stéphanie ZUFFEREY
BUREAU DE L’INTÉGRATION
Rue du Simplon 14 | CP 320
1800 Vevey
021 925 51 85
stephanie.zufferey@vevey.ch
www.vevey.ch
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Le centre social protestant (CSP)

Rrjeti i internetit në shumë gjuhë
www.ch.ch
www.swissinfo.ch
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LISTË KONTROLLI

LISTË KONTROLLI : Sapo të mbërrini mos harroni që...
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LEJE QËNDRIMI

LEJE QËNDRIMI

Të paraqiteni personalisht në qendrën e kontrollit të banorëve të komunës suaj të
banimit (shih f. 31) brenda 8 ditëve pas vendosjes suaj, me dokumentet në vijim :
a. Një pjesë identiteti të vlefshme me vizë hyrëse në qoftë se është e nevojshme
b. Një dokument të gjendjes civile të përkthyer në një nga gjuhët kombëtare
		 (frengjisht, italisht dhe në rast në rast nevoje në anglisht.
		
		BEQAR
akti i lindjes 					
		I MARTUAR
akti i martesës
		 I MARTUAR, I NDARË marrëveshja e ndarjes me datën e saktë të ndarjes
			
së çiftit dhe çertifikata familjare.
		 I DIVORCUAR
gjykimi i divorcit përfundimtar, ekzekutimi dhe akti
			
i martesës.
c. Kontrata e qerasë ose akti i blerjes/shitjes. Në qoftë se emri juaj nuk 		
		 figuron në marrëveshjen e qerasë ose në aktin e shitjes/blerjes, duhet :
		› një vërtetim me datë dhe firmë nga qeradhënësi juaj
		› marrëveshje e qerasë ose akti i blerjes/shitjes i qeradhënësit tuaj
d. në qoftë se e keni tashmë, çertifikata e sigurimit AVS-AI ose karta e
		 sigurimit shëndetësor dhe.
e. dy fotografi pasaporte
f. Ju do të keni shpenzime për regjistrimin dhe të paguani me para në dorë
		 (rreth 15 – 30 franga)

2

Të merrni një sigurim shëndetësor të detyrueshëm jo më vonë se 3 muaj pas
mbërritjes suaj (shih f. 27).
www.vd.ch > Social > Informations sociales > Agences
www.priminfo.ch

3

Në qoftë se keni fëmijë të
moshës shkollore (prej në 4
vjeç), t’i regjistroni sa më shpejt
pranë një shkolle që ndodhet
më afër jush (shih f. 35).
www.web-vd.ch/vd_dgeo/
etablissements
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TË MARRËSH NJË LEJE QËNDRIMI
Në Zvicër, politika e emigrimit mbështetet
në një sistem të dyfishtë pranimi : Ekziston
një ndryshim i madh mes njerëzve që vijnë
nga vendet europiane (UE / AELE) dhe
atyre që vijnë nga vende të tjera.
› Personat që vijnë nga UE / AELE mund
		 të qëndrojnë në Zvicër 3 muaj si turistë
		 pastaj për t’u vendosur këtu, ata do të
		 kenë nevojë për një leje qëndrimi.
		 Hyrja në tregun e punës dhe bashkimi
		 familjar janë elementë lehtësues.
› Personat që vijnë nga vende të tjera
		 kanë nevojë për një VIZË për të hyrë
		 në Zvicër, të lëshuar nga ambasada
		 ose konsullata zvicerane në vendin e
		 origjinës.Vetëm një numër shumë
		 i kufizuar personash pranohet për një
		 qëndrim të gjatë.
Në kantonin Vaud, 32% e popullsisë vjen
nga emigrimi dhe ka një autorizim qëndrimi
që quhet leje qëndrimi që të jep të drejtën
të jetosh ligjërisht në një komunë voduaze.
Ka disa lloje lejesh qëndrimi :
L		autorizim për një qëndrim të shkurtër
			 (më pak se një vit,e rinovueshme)

B leje qëndrimi
			 (1 deri në 5 vjet e rinovueshme)

C autorizim vendosjeje

LEJE QËNDRIMI

Leja e qëndrimit që do merrni varet
kryesisht prej vendit tuaj të origjinës (UE/
AELE ose vende të tjera, nga arsyeja e
ardhjes suaj dhe kushtet që varen prej
saj (p.sh : gjatësia e kontratës së punës, leja dhe
kombësia e bashkëshortit tuaj, në rast martese
ose bashkimi familjar).

LEJET E QËNDRIMIT L-B-C
(punë, bashkim familjar, formim)

Në qoftë se ju vendoseni në një
komunë voduaze, për të punuar, për
t’ju bashkuar familjes suaj ose për
të ndjekur një formim, ju do të bëni
kërkesën për leje qëndrimi L ose B
duke ju drejtuar zyrës së kontrollit të
banorëve të komunës ku banoni.
www.ucv.ch > annuaire > nom de votre
		commune > contrôle des habitants

Sikur proçedura e marrjes, edhe ajo e
rinovimit ose e ndërrimit të lejes (p.sh.
një leje B në leje C pas disa vitesh)
bëhen pranë komunës ku banoni.
KUJDES ! Për bashkimin familjar keni
1 deri në 5 vjet sipas rastit, për të bërë
kërkesën tuaj. Pas këtij afati, marrja e kësaj
lejeje bëhet shumë e vështirë !

			 (5 vjet e rinovueshme)

N autorizim qëndrimi gjatë proçedurës
			së kërkesës për azil
			 (3 deri në 6 muaj e rinovueshme)

F		pranim i përkohshëm
			 (1 vit i rinovueshëm)

G leje pune për banorët në kufi
			 (koha e zgjatjes së kontratës ose 5 vjet në
			 qoftë se kontrata e punës është e hapur)

Këto leje qëndrimi lëshohen për shumë
motive :
› punë
› bashkimi familjar
› formimi
› azili
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PËR INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME,
ju mund të drejtoheni pranë :
SERVICE DE LA POPULATION,
DIVISION ETRANGERS
Avenue de Beaulieu 19
		1014 LAUSANNE
021 316 46 46
www.vd.ch/entree-et-sejour

LEJE C TË PARAKOHSHME

QËNDRIM AZILI

Qytetarët e shteteve të tjera, që kanë një
autorizim qëndrimi (leje B) kanë mundësi
të bëjnë një kërkesë për një leje C të
parakohshme pranë komunës së tyre
të banimit, pas një qëndrimi të rregullt
pa shkëputje prej 5 vitesh në Zvicër, në
vend të 10 viteve, në rast integrimi të
suksesshëm, veçanërisht nëse ata :
› respektojnë rendin juridik dhe vlerat e
		 kushtetutës federale ;
› kanë njohje të gjuhës kombëtare
		 të vendit ku jetojnë në nivelin A2 sipas
		 Kuadrit të përbashkët europian të
		 referimit për gjuhët, botuar nga
		 Këshilli i Europës. Njohjet e një
		 gjuhe tjetër kombëtare mund të
		 merren parasysh në raste të
		 motivuara mirë ;
› Manifestojnë vullnet për të marrë
		 pjesë në jetën ekonomike dhe për
		 t’u formuar.

Gjatë proçedurës së azilit, personi ka një
leje N. Kur konfederata i jep azil, kantoni
i lëshon një leje B, kur Konfederata i jep
pranim të përkohshëm, kantoni i jep një
leje F.

ZYRË E PËRHERSHME
KËSHILLASH DHE INFORMACIONI
MBI EMIGRACIONIN

Personat që e kanë marrë azilin pra
statusin e refugjatit janë të mbështetur
nga Qendra sociale e integrimit të
refugjatëve (CSIR).

Shoqata të ndryshme mund t’ju informojnë
dhe ju këshillojnë mbi çështje që lidhen me
lejet e qëndrimit e po ashtu t’ju ofrojnë një
mbështetje juridike në rast mospajtimi me
një vendim kantonal apo federal.

SERVICE DE LA POPULATION
DIVISION ASILE
Avenue de Beaulieu 19
		1014 LAUSANNE
021 316 46 20
www.vd.ch/asile

Kërkuesit e azilit (leje N) dhe të pranuarit
e përkohshëm (leje F) janë të strehuar
dhe të mbështetur në kantonin Vaud nga
Qendra e pritjes së migrantëve.
ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL
DES MIGRANTS (EVAM)
Route de Chavannes 33-37
		1007 LAUSANNE
021 557 06 00
info@evam.ch |
www.evam.ch

CENTRE SOCIAL D’INTÉGRATION
DES RÉFUGIÉS (CSIR)
Avenue des Casernes 2
		1014 LAUSANNE
021 316 03 80
www.vd.ch/centre-social-refugies

Profesionalistë dhe specialistë në këtë
fushë, që flasin shumë gjuhë, janë në
dispozicionin tuaj.
LA FRATERNITE DU CSP
Place M.-L. Arlaud 2 | 1003 LAUSANNE
PAYERNE, LAUSANNE, RENENS, ORBE
021 213 03 53 |
frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite
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SHËRBIM AZILI
Shoqata të specializuara me çështjet e
azilit japin informacione e mbështetje për
refugjatët në kantonin Vaud, por edhe një
mbështetje juridike në rast mospajtimi
me vendimin e autoriteteve lidhur me
kërkesën e azilit.
EPER - ENTRAIDE PROTESTANTE
SERVICE D’AIDE JURIDIQUE AUX
ÉXILÉS (SAJE)
Rue Enning 4 | 1002 LAUSANNE
021 351 25 51 |
info@saje-vaud.ch
www.eper.ch/saje
ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX
RÉFUGIÉS (OSAR)
031 370 75 75 |
info@osar.ch
www.osar.ch
contact uniquement par téléphone

KURSE TË GJUHËS DHE PËRKTHIMIT

TË BËHESH ZVICERAN,
NATYRALIZIMI
Pas shumë vitesh jetë në kantonin Vaud,
disa banorë të kombësive të huaja
dëshirojnë të shenjojnë lidhjen e tyre
me Zvicrën duke marrë shtetësinë e
vendit, ku ata jetojnë. Për këtë i hyjnë një
proçedure që quhet natyralizim.

KURSE TË GJUHËS
DHE PËRKTHIMIT

Për dijeni ka shoqata që ofrojnë kurse për
përgatitjen e natyralizimit.
PËR + INFORMACIONE mbi natyralizimin
kontaktoni komunën ku mbi banoni ose :
SERVICE DE LA POPULATION,
SECTEUR NATURALISATIONS
Avenue de Beaulieu 19
1014 LAUSANNE
021 316 45 91
info.naturalisation@vd.ch
www.vd.ch/naturalisation

NDRYSHIME NË GJENDJEN CIVILE
Për të gjitha ndryshimet e gjendjes civile
(për shembull përgatitja për martesë
ose ndërrimi i emrit), do t’ju duhet të
telefononi në qendrën administrative
të gjendjes civile. Pas kësaj zyra ju
kontakton dhe ju lë një takim.
CENTRE ADMINISTRATIF
DE L’ÉTAT CIVIL
1510 MOUDON
021 557 07 07
www.vd.ch/etat-civil

Për të komanduar dokumente të gjendjes
civile (çertifikata lindjeje, çertifikata
vdekjeje, etj.), ju mund të telefononi
në qendrën administrative, ose t’i
komandoni përmes internetit. Pas kësaj
dokumentet do t’ju vinë me postë.
KËSHILLË : mos harroni të lajmëroni
ndryshime të tilla edhe në konsullatën ose
në ambasadën e vendit tuaj të origjinës.
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› LEJET E QËNDRIMIT
KONTAKTET TUAJA
Në qoftë se jeni jashtë Zvicrës
Ambasada e Zvicrës në
		 vendin tuaj
Në qoftë se jeni në Zvicër
Komuna juaj e banimit
Shërbimi i popullsisë
dhe vëllazërimit të CSP
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MËSIMI I FRENGJISHTES
Mësimi i gjuhës vendase është i
domosdoshëm për të komunikuar në të
gjitha situatat e jetës së përditshme dhe
që ndjeheni mirë në vendin tuaj të ri të
jetesës. Kjo është edhe një nga kushtet
kryesore për të gjetur punë.
Për fëmijët, në kantonin Vaud, shkolla
është e detyrueshme nga 4 deri në 15
vjeç. Sapo të fillojnë shkollën, fëmijët që
vinë nga vende të huaja do të kenë të
drejtë për kurse intensive të frengjishtes
në kuadër të shkollës (shih f. 35)
Për të rriturit, kurse të shumta të
frengjishtes propozohen në të gjithë
territorin e kantonit Vaud. Në mes tyre
ju do të gjeni ofertën që u përshtatet sa
më shumë nevojave tuaja, orarit tuaj të
punës, detyrimeve tuaja familjare dhe
burimeve financiare. Ka dy lloje kursesh :
› ato që jepen nga shkolla private
› ato që jepen nga shoqatat.

KURSET E DHËNA NGA SHKOLLA
PRIVATE
Kurset e frengjishtes të dhëna nga
shkollat private janë të shtrenjta, por
kushtet e pranimit janë më të lehta.
Faqja e internetit të Shoqatës Voduaze të
Shkollave private (AVDEP) përmban një
listë të gjithë këtyre shkollave ku do të
gjeni adresat e numrat e telefonit të tyre si
dhe ofertat për kurse :
www.avdep.ch

KURSE TË DHËNA NGA SHOQATAT
Kurset e frengjishtes të dhëna nga
shoqatat jepen nga persona të formuar
dhe janë në shumicën e tyre falas për
16
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personat që kanë të ardhura të pakta
financiare. Në disa prej tyre krahas
kurseve parashikohet edhe ruajtja
e fëmijëve.
Të gjitha detajet lidhur me kurset (oraret,
nivelet, regjistrimi) janë të renditura në
katalogun në linjë të BCI
në adresën e mëposhtme  :
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > cours de français

Për informacione merrni kontakt direkt
me shoqatat përgjegjëse. Ja lista e
tyre sipas rendit alfabetik e rajonit
ku veprojnë :

ZONE NORD
ASSOCIATION THAÏS AND FRIENDS
Pré-Vulliemin 18
1400 Cheseaux-Noréaz
YVERDON
024 420 32 30 | 077 421 96 69
nisa@dessimoz.org
www.thaisandfriends.populus.ch
CARITAS VAUD
Espace Traits d’Union | Rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains
CHAVORNAY, ORBE ET YVERDON
024 425 32 48 | 079 289 10 88
info@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION D’AVENCHES
Rue Centrale 33 | 1580 Avenches
AVENCHES |
026 675 51 21
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch
www.commune-avenches.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE PAYERNE
Chemin du Mont 18
1562 Corcelles-Payerne
PAYERNE
026 660 50 89 | 077 402 92 75
jeanluc.chaubert@gmail.com

ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
LE SENTIER ET YVERDON
021 320 13 27
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |
FRANÇAIS EN JEU
Rue Mauborget 6 | 1510 Moudon
Chemin Grand-Record 50
1040 Echallens
ECHALLENS, LUCENS ET MOUDON
021 905 44 64 | 076 340 44 64
moudon@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch
LE TRIANGLE
Chasseron 36 | 1450 Sainte-Croix
SAINTE-CROIX
024 454 21 76 ou 076 561 45 92
cheikhguebsylla@gmail.com
LIRE ET ÉCRIRE, NORD VAUDOIS
Espace Traits d’Union | Rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains
LE SENTIER, SAINTE-CROIX, LUCENS,
ORBE, PAYERNE ET YVERDON
024 425 32 22
nordvaud@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
PARLONS FRANÇAIS MOUDON
Rue du Poyet 3 | 1510 Moudon
MOUDON
021 646 40 52 | 079 560 19 26
info@parlonsfrancaismoudon.ch
www.parlonsfrancaismoudon.ch
TISSERANDS DU MONDE
Maison Rouge 14
1400 Yverdon-les-Bains
YVERDON
076 339 96 50
marieguilrossi@bluewin.ch
www.tisserandsdumonde.ch

VERSO
Rue de l’hôpital 31
1400 Yverdon-les-Bains
YVERDON
024 420 10 45
info@verso-yverdon.ch
www.verso-yverdon.ch

ZONE OUEST
ASSOCIATION FRANC-PARLER
Rue de l’industrie 1 | 1020 Renens
RENENS
021 634 69 63
coordination.francparler@gmail.com
www.franc-parler.ch
CARITAS
Route de L’Etraz 20B | 1260 Nyon
GLAND ET NYON
079 621 43 93
info@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE ROLLE
Grand-Rue 44 | 1180 Rolle
ROLLE
021 822 44 23
www.rolle.ch
stefan.garrido@rolle.ch |
ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
NYON
021 320 13 27
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |
FRANÇAIS EN JEU
Avenue Chanel 51 | 1110 Morges
GLAND ET NYON
021 801 71 68
morges@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_morges
Rue de l’Avenir 6 | 1020 Renens
OUEST LAUSANNOIS
021 635 19 62
ouest@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_ouestlausannois
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LIRE ET ÉCRIRE, LA CÔTE
Route de L’Etraz 20B | 1260 Nyon
022 366 34 04
lacote@lire-et-ecrire.ch
Rue de l’Avenir 6 | 1020 Renens
021 329 04 48
lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
ECUBLENS, MORGES, NYON, PRILLY,
ROLLE ET RENENS
ASSOCIATION TAF
Chemin du Vallon 1 | 1030 Bussigny
BUSSIGNY
079 706 29 68
gmuller@bluewin.ch

ZONE EST
APPARTENANCES
ESPACES FEMMES RIVIERA
Rue des Communaux 2A | 1800 Vevey
VEVEY
021 922 45 23
ef.riviera@appartenances.ch
www.appartenances.ch
ASSOCIATION POUR LE FRANÇAIS
À CLARENS
1815 Clarens
CLARENS
079 228 62 16
info@francais-clarens.ch
www.francais-clarens.ch
BLONAY : ENSEMBLE
Route de Prélaz 6 | 1807 Blonay
BLONAY
021 926 82 70
maisonpicson@blonay.ch
www.blonay.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE BEX
Rue Centrale 1 | 1880 Bex
BEX
079 686 61 10
www.bex.ch
francais@bex.ch |
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ZONE SUD - LAUSANNE

COMMISSION D’INTÉGRATION
DE VILLENEUVE
Grand’Rue 110 | 1844 Villeneuve
ROCHE ET VILLENEUVE
077 407 58 75
integration.villeneuve@gmail.com

Për të patur një listë të plotë përfundimtare
të kurseve të frengjishtes në Lozanë, ju
mund të drejtoheni në BLI (shih f. 7).

COMMISSION D’INTÉGRATION
OLLON-VILLARS
1867 Ollon |
VILLARS
079 621 42 54
valcross@bluewin.ch

APPARTENANCES - CENTRE FEMMES
Rue des Terreaux 10 | 1003 Lausanne
021 351 28 80
centre.femmes@appartenances.ch
www.appartenances.ch

ECAP
Avenue du Général-Guisan 58 | 1800 Vevey
VEVEY |
021 923 59 90
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |

APPARTENANCES - ESPACE MOZAIK
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
021 320 01 31
espace.mozaik@appartenances.ch
www.appartenances.ch

FRANÇAIS EN JEU
Rue des Remparts 7
1814 La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ, CLARENS,
MONTREUX, VEVEY, AIGLE
021 977 03 51
riviera@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_riviera
COURS DE FRANÇAIS AU PAYS-D’EN HAUT
Route de l’Etambeau 14
1660 Château-d’Oex
CHÂTEAU D’OEX
076 387 53 22 et 026 924 51 20
c.morier-genoud@bluewin.ch
www.pays-denhaut.ch
SERVICE COMMUNAUTAIRE
DE LA PLANCHETTE
Chemin de la Planchette 16 | 1860 Aigle
AIGLE
024 466 76 00
sp@planchette.ch
www.planchette.ch
LIRE ET ÉCRIRE, RIVIERA - CHABLAIS
Grand Rue 50 | 1814 La Tour-de-Peilz
AIGLE, CLARENS, LA TOUR-DE-PEILZ
ET VEVEY
021 922 46 10
riviera@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch/riviera-chablais

ARMÉE DU SALUT
Rue de la Louve 10 | 1003 Lausanne
021 312 73 52
arclemanique@armeedusalut.ch
www.armeedusalut.ch/arclemanique
ASSOCIATION THAÏS AND FRIENDS
Pré-Vulliemin 18
1400 Cheseaux-Noréaz
024 420 32 30 | 077 421 96 69
LAUSANNE
nisa@dessimoz.org
www.thaisandfriends.populus.ch
BOURSE À TRAVAIL (BAT)
Rue Curtat 6 | 1005 Lausanne
021 323 77 15
bourse.travail@gmail.com
www.laboursetravail.ch
COMMUNAUTÉ SANT’EGIDIO
Rue de l’Industrie 5 | 1005 Lausanne
078 641 08 33
francais@santegidio.ch
www.santegidio.ch

ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
021 320 13 27
infovd@ecap.ch
www.ecap.ch
FRANÇAIS EN JEU
Place Pépinet 2 | 1003 Lausanne
021 329 04 49
lausanne@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_lausanne
LIRE ET ÉCRIRE, LAUSANNE ET RÉGION
Place St-François 12 bis | 1003 Lausanne
021 329 04 48
lausanne@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
NOUVELLES PERSPECTIVES
CP 1 | Lausanne 1010
078 848 67 27
info@nouvelles-perspectives.ch
PÔLE SUD
Avenue J-J. Mercier 3 | 1003 Lausanne
021 311 50 46
info@polesud.ch
www.polesud.ch
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LAUSANNE
Escaliers du Marché 2 | 1002 Lausanne
021 315 24 24
info@uplausanne.ch
www.uplausanne.ch
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Bâtiment Anthropole | 1015 Lausanne
021 692 30 90
coursdevacances@unil.ch
www.unil.ch/cvac

CORREF
Place de la Gare 10 | 1003 Lausanne
021 341 71 11
administration@corref.ch
www.corref.ch
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ÇERTIFIKATA TË NIVELIT
TË FRENGJISHTES
Për të ndërmarrë disa hapa (p.sh. një
kërkesë për leje C të parakohshme),
administrata do t’ju kërkojë t’i paraqitni
vërtetime të nivelit të frengjishtes.
Çertifikata DELF (Diplimë e studimeve
në gjuhën frënge) krijon mundësinë të
merrni një çertifikatë zyrtare të nivelit
tuaj përmes një provimi me shkrim dhe
me gojë. Provimet bëhen në Lozanë. Për
të marrë më shumë informacione mbi
seancat dhe vendin e provimeve :
DELF DALF
CENTRE D’EXAMENS LAC LÉMAN
C/O IFAGE - FONDATION POUR LA
FORMATION DES ADULTES
Place des Augustins 19 | 1205 GENÈVE
022 807 30 07
www.delfdalf.ch

KUJDES ! Disa shkolla japin vërtetime
por mund të ndodhë që kjo të jetë e
pamjaftueshme sipas proçedurave.

PËRKTHIMET ME SHKRIM
Për përkthimin e dokumenteve zyrtare
(diploma, çertifikata lindjeje, martese,
çertifikata pune, etj) dhe për të marrë
përkthime « të vërtetuara saktë », ju keni
dy mundësi :
Kontaktoni përkthyes profesionistë e
të njohur
(p.sh. Shoqata Zvicerane e Përkthyesve dhe e
Interpretëve në Bernë)

ASTTI
Altenbergstrasse 29 | CP 686
3000 BERN 8
031 313 88 10
www.astti.ch
astti@astti.ch |
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Ta përktheni te dikush ose ju vetë
në kantonin Vaud pastaj « ta vërtetoni »
pranë një noteri me firmën e tij.

PUNA

www.notaires.ch

INTERPRETIMI KOMUNITAR
Në kuadrin e një takimi mjekësor, social
ose shkollor, profesionistët që i presin
(mjekët,asistentët socialë, mësuesit,
etj.) mund të thërrasin Shërbimin e
Intermedias në shoqatën Appartenances
që siguron sipas nevojave, shërbimin e
interpretëve të formuar (afro në 60 gjuhë
të disponueshme).
APPARTENANCES
SERVICE INTERMEDIA
021 341 12 47
intermedia@appartenances.ch
www.appartenances.ch/intermedia

Si plotësim i interpretimit komunitar
« ballë përballë », është krijuar një
Shërbim kombëtar i interpretimit
telefonik, prej AOZ –Medios, në
bashkëpunim me Appartenances.
0842 442 442
www.aoz.ch/medios

› KURSE GJUHE
DHE PËRKTHIMI
KONTAKTET TUAJA
Shkollat private
		ose shoqatat
të deleguarat

		për integrim (. 7)
komuna juaj e banimit
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TË PUNOSH NË KANTONIN VAUD
Puna, siç thuhet ndryshe punësimi, është
një nga motivet kryesore të ardhjes nga
jashtë në kantonin Vaud. Gjetja e një
pune të krijon mundësinë të vendosesh
legalisht në një komunë të këtij kantoni
dhe të marrësh një leje qëndrimi L ose
B sipas kohëzgjatjes së kontratës (shih
f. 12). Kjo të lejon të legalisht të kesh të
drejtë në sigurimet shoqërore (shih f. 26).

PUNA

OFFICE CANTONAL DE L’ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (OCOSP)
Rue de la Borde 3d | 1014 LAUSANNE
021 316 11 66
www.vd.ch/orientation

Ky shërbim kantonal është njëkohëssisht
i aftë për t’ju paraqitur mundësi të
ndryshme të formimit që ju presin.

KONTRATA E PUNËS
TË KËRKOSH PUNË

Hapat për të gjetur, për t’u marrë në punë
si dhe kushtet e punësimit ndryshojnë
shumë nga një vend në tjetrin. Prandaj
është shumë e rëndësishme të jeni
të informuar mirë mbi të drejtat dhe
detyrimet si punëtor zviceran e voduaz.

Në qoftë se ju kërkoni punë në kantonin
Vaud, ju mund :
› të regjistroheni në një agjenci
		 punësimi që do t’ju ndihmojë në
		 hapat tuaj.
		 (ju do t’i gjeni në listë në faqen e internetit
		 www.swisstaffing.ch)

NJOHJA E DIPLOMAVE DHE
VLEFTËSIMI I NJOHURIVE
Me mbërritjen tuaj në Zvicër për të
ushtruar disa profesione ose për të filluar
një formim, duhet që ju të ndërmerrni
disa hapa për njohjen e diplomave tuaja
të huaja ose të vleftësimit të njohurive
dhe eksperiencës suaj.
Njohja e diplomave është federale.
Ju do të gjeni të gjitha informacionet e
nevojshme pranë :
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FORMATION,
À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION
(SEFRI)
Einsteinstrasse 2 | 3003 BERNE
058 462 21 29
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Vleftësimi i njohurive dhe eksperiencës
është federale. Ju lutem drejtojuni :
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› një kopje të diplomave tuaja dhe
		 vërtetime formimi
› Një kopje të çertifikatave tuaja të
		punës
Në qoftë se dosja juaj u intereson, ata
do t’ju Kontaktojnë pas kësaj për një ose
disa intervista të personalizuara.

Pas një interviste, nëse një punëdhënës
ka vendosur t’ju punësojë, do t’ju japë
të firmosni një kontratë të shkruar ose
ju punëson duke ua dhënë fjalën. Në të
gjitha rastet, kushtet e punësimit (koha
e zgjatjes, përqindja në punë, shuma e
rrogës vjetore, zbritjet sociale, etj.) duhet
të diskutohen para se të filloni aktivitetin
tuaj profesional.

› t’u përgjigjeni ofertave për punë të
		 botuara në internet ose në gazeta.
		 (p.sh : www.espace-emploi.ch,
		 www.jobup.ch, por ka edh të tjera !)

RROGA

›
		
		
		
		

Rrogat derdhen zakonisht në fund të
muajit nga punëdhënësi juaj në numrin
e kontos bankare ose postale (shih
f. 48). Në Zvicër ekziston e ashtuquajtura
« marrëveshja kolektive e punës » (CCT)
që parashikon rrogat minimale.

konsultoni faqet e internetit të
ndërmarrjeve ku ju dëshironi të gjeni
punë, merrni kontakt me to dhe u
çoni një dosje « kandidaturë
spontane ».

KËSHILLË : Mendoni në të njëjtën kohë
për të përdorur njohjet tuaja : rrethi
shoqëror luan një rol të rëndësishëm në
kërkimin e një pune.

Ju do të gjeni informacione në rrjetin
e internetit si më poshtë ose pranë
sindikatave.
www.service-cct.ch

DËRGIMI I NJË DOSJEJE
KANDIDATUREE

SINDIKATAT

Për t’ju përgjigjur një oferte për punë,
shumica e punëdhënësve zviceranë
do t’ju kërkojnë që t’u dërgoni një
« dosje kandidature » që përmban këto
dokumente :
› Një letër motivimi
› (C.V) tuaj

Shoqata të shumta punëtorësh,
të quajtura « sindikata », janë në
dispozicionin tuaj për t’ju dhënë
informacione mbi punën e/ose për
t’ju shoqëruar për çdo lloj konflikti
me punëdhënësin tuaj. Ju do t’ i gjeni
adresat këtu :

www.union-syndicale-vaudoise.ch

Në mesin e tyre, sindikata UNIA është e
specializuar në të drejtat e punëtorëve
nga migrimi. Kontaktet e tyre, aksionet
e tyre dhe oraret e shërbimit të tyre të
pandërprerë në Lozanë, Vevey, Yverdon,
Nyon dhe në Vallée de Joux, janë në
dispozicion në rrjetin e tyre të internetit.
UNIA
Place de la Riponne 4 | 1002 LAUSANNE
0848 606 606
www.vaud.unia.ch

TAKSAT
Të gjithë personat që jetojnë dhe kanë
një burim të ardhurash në kantonin
Vaud duhet të paguajnë taksa, në varësi
të rrogës dhe pasurisë së tyre. Ka dy
mënyra pagesash :
› TATIMI NË BURIM
		 Punëdhënësi juaj i heq taksat direkt
		 nga rroga juaj (leje L, B, F, N). Është
		 e mundshme të plotësoni një
		 deklaratë taksash të thjeshtë duke e
		 ngarkuar formularin në
		 www.vd.ch/fileadmin/user_upload/
		 organisation/dfin/aci/fichiers_
		 pdf/21570_DIS_formulaire.pdf
› DEKLARIMI VJETOR
		 Ju paguani taksat tuaja me këste
		 mujore pastaj plotësoni deklaratën
		 tuaj vjetore (në shkurt-mars) dhe e
		 dërgoni nëpërmjet postës ose
		 internetit (leje qëndrimi C).
PËR + INFORMACIONE :
ADMINISTRATION CANTONALE DES
IMPÔTS (ACI)
Route de Berne 46 | 1014 LAUSANNE
021 316 00 00
info.aci@vd.ch
www.vd.ch/impots
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SIGURIMET

Shoqata Avivo propozon një ndihmë
falas për të plotësuar deklaratën tuaj të
taksave :
www.avivo-vaud.ch

PAPUNËSIA
Në rast të humbjes së punës, paraqituni
sa më shpejt në zyrën rajonale të
vendosjes (ORP) së zonës suaj. Kjo ju
krijon mundësinë të shoqëroheni nga një
profesionist dhe ju lehtëson ri-integrimin
në tregun e punës dhe të regjistroheni
për të marrë përfitime financiare nga
sigurimi i papunësisë.
Ju do të gjeni në rrjetin e mëposhtëm të
internetit ORP-në që ndodhet më afër
vendbanimit tuaj :
www.vd.ch > économie > emploi		chômage > ORP

KRIJIMI DHE ZHVILLIMI I
NDËRMARRJEVE
Kantoni Vaud i ofron një mjedis të
volitshëm krijimit dhe zhvillimit të
ndërmarrjeve. Shërbimi i promovimit
ekonomik dhe tregtar (SPECo) orienton
sipërmarrësit në përpjekjet e tyre dhe
i drejton pranë organizmave përkatës
sipas nevojave të tyre (këshilla,
financim, mbështetje teknologjike
etj.). Ka mbështetje në dispozicion
për ndërmarrjet aktive në sektorin e
industrisë dhe të teknologjisë së lartë.
SERVICE DE LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE (SPECO)
Rue Caroline 11 | 1014 LAUSANNE
021 316 58 20
info.speco@vd.ch

PUNË VULLNETARE

SIGURIMET
Në qoftë se dëshironi të kryeni disa
orë në javë për një çështje që është e
rëndësishme për ju ose të krijoni një
shoqatë, ju mund t’i drejtoheni :
BENEVOLAT-VAUD
Ruchonnet 1 | 1003 LAUSANNE
021 313 24 00
info@benevolat-vaud.ch
www.benevolat-vaud.ch

Aq më tepër, për të rritur hapësirën tuaj
të kompetencave dhe rrethin tuaj të
kontakteve, puna vullnetare mund të
shërbejë si një pedanë kërcimi për të
gjetur një punë.

INTEGRIMI PROFESIONAL
Shoqata të shumta kanë zhvilluar
projekte të integrimit profesional për
personat migrantë. Këto oferta mund t’ju
ndihmojnë në kërkimet tuaja për punë
ose për formim.
Të gjitha këto projekte janë të
disponueshme në katalogun në linjë të BCI :
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration professionnelle

› PUNËSIMI
KONTAKTET TUAJA
punëdhënësi juaj
BCI

(f. 7)

sindikatat

www.vd.ch/promotion-economique
		www.vaud.ch/economie
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SIGURIMET SHOQËRORE
NË ZVICËR
Sigurimet shoqërore janë të detyrueshme
në Zvicër. Ato u japin të drejtë punëtorëve
dhe familjeve të tyre që kanë paguar
kuota nga rroga e tyre, të plotësojnë
nevojat e veta në rast të ndërprerjes së
punës, në rast sëmundjeje ose pushimi
nga puna për shembull.
Në pjesën më të madhe ato bëhen nga
punëdhënësi juaj (me përjashtim të
sigurimit shëndetësor !).

AVS DHE AI (1ER PILIER)

SIGURIMI I JETËS (3E PILIER)

SIGURIMI SHËNDETËSOR

Sigurimi i pleqërisë (AVS) u jep të drejtë të
gjithë personave me banim në Zvicër të
marrin një të ardhur bazë në momentin e
daljes në pension dhe sigurimin e invalidit
(AI) në rast problemi me shëndetin gjatë
karrierës profesionale.

Ëshë gjithashtu e mundur, në varësi
të nevojave dhe të ardhurave tuaja, të
paguani një sigurim jete (3e pilier) pranë
një sigurimi ose një banke private.

Të gjithë personat që banojnë në Zvicër
kanë për detyrë të bëjnë një sigurim
shëndetësor të paktën tre muaj pas
mbërritje së tyre. Ky sigurim dë të hyjë
në fuqi me të marrë një banesë. Si një
i siguruar, ju do të paguani një shumë
mujore që nuk varet nga të ardhurat tuaja.

Për punëtorët, një pjesë e kuotave ëshë
e zbritur nga rroga dhe pjesa tjetër
paguhet nga punëdhënësi. Personat pa
aktivitet fitimprurës duhet të paguajnë
gjithashtu një shumë vjetore.

Sistemi zviceran i mirëqënies sociale
përfshin shumë sigurime :
› sigurimi i pleqërisë dhe sigurimi i
		 invaliditetit, (AVS e AI : 1er pilier)
› largpamësia profesionale (LPP,
		2e pilier)
› kompensimi për humbjen e të
		 ardhurave në rast shërbimi ushtarak
		 ose civil ose leje lindjeje (APG)
› sigurimi i papunësisë (AC) dhe
		 shtesat familjare (LAFam)
› sigurimi i shëndetit dhe aksidenteve
		 (LAMal e LAA)
Në kantonin Vaud, agjencitë sigurimive
shoqërore (AAS) janë në dispozicionin tuaj
për t’ju informuar dhe për t’ju orientuar
mbi të drejtat dhe detyrat tuaja në lidhje
me sigurimet. Ka disa agjenci për zonë.

Një çertifikatë AVS dhe AI, e prezantuar
në formë karte krediti, i jepet çdo personi
që punon dhe paguan kuotat. Kjo kartë
është prova që ju jeni i siguruar pranë
AVS/AI. Ajo duhet t’i paraqitet çdo
punëdhënësi të ri dhe mund t’ju kërkohet
edhe për raste të tjera.

Për të gjetur agjencinë që korrespondon
me vendbanimin tuaj ju mund të hyni këtu :

Ajo është e detyrueshme
Ajo është e detyrueshme për të
punësuarit dhe sipas dëshirës për
të të pavarurit. Gjithë punëdhënësit
duhet të sigurojnë personelin e tyre
pranë institucionit të parashikimit të
ndërmarrjes dhe duhet të marrin përsipër
të paktën gjysmën e pagesave.

www.vd.ch > Social > Informations
		sociales > Agences

Ju mund t’i drejtoheni gjithashtu
drejtëpërdrejtë punëdhënësit tuaj.
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LARGPAMËSIA PROFESIONALE
(2E PILIER)
Largpamësia profesionale ka për objektiv
t’ju mundësojë personave që mbërrijnë
moshën e pensionit, të mbijetuarve dhe
invalidëve të ruajnë nivelin e jetës së tyre
të mëparshme.Ajo funksionon si plotësim
i pensionit AVS ose AI (1er pilier).

Pagesat për 3e pilier mund t’ju zbriten nga
taksat tuaja.

KOMPENSIMET PËR HUMBJEN E
TË ARDHURAVE (SHËRBIM OSE
LINDJE)
Për çdo ditë të shërbimit ushtarak në
ushtrinë zvicerane, mbrojtjen civile ose
Kryqin e Kuq, po ashtu për pushimet e
lindjes, ju keni të drejtë për « kompensime
për humbjen e të ardhurave » (APG).
Kjo mbështetje financiare do t’ju jepet nga
punëdhënësi juaj, nëse jeni i punësuar ose
nga arka e kompensimit në Vaud, nëse
nuk keni një aktivitet fitimprurës.

Përkundrazi, sigurimi shëndetësor merr
përsipër 90% të shpenzimeve tuaja që
e kalojnë shumën fikse vjetore që keni
zgjedhur (minimumi CHF 300.– për të
rritur). 10% në ngarkimin tuaj nuk i kalon
700 franga në vit.
Ka shumë sigurime shëndetësore aktive
në kantonin Vaud dhe ju mund të zgjidhni
lirisht një prej tyre. Ky është i detyruar
të pranojë çdo person, pavarësisht nga
mosha dhe gjendja shëndetësore.
Për të gjetur ofertën më të përshtashme
për nevojat tuaja, takim në :
www.priminfo.ch

SIGURIMI I PAPUNËSISË
Sigurimi i papunësisë zbritet nga rroga e
të gjithë atyre që punojnë dhe derdhet
në arkën e kompensimit të kantonit
Vaud. Ky të krijon të drejtën të marrësh
shpërblim në rast s edikush do ta linte
ose humbte punën e tij.

NDIHMA PËR FËMIJËT
Politika familjare zvicerane jep gjithashtu
të drejtë për ndihma familjare për
çdo fëmijë.Këto ndihma jepen nga
punëdhënësi, ose për personat pa
aktivitet fitimprurës, nga arka e
kompensimit të kantonit Vaud.

Këstet ndryshojnë çdo vit dhe është e
mundur të ndërroni sigurimin shëndetësor
duke dërguar një letër rekomande për
ndërprerjen e tij para fundit të nëntorit.

NDIHMAT (NDIHMA FINANCIARE)
Në rast vështirësie të pagesës së kësteve
të sigurimit shëndetësor, zyra voduaze
e sigurimit shëndetësor (OVAM) mund t’i
derdhë një ndihmë në të holla sigurimit
tuaj shëndetësor. Shuma e këtij zvogëlimi
të këstit tuaj varet nga të ardhurat tuaja.
Kërkesa për ndihmë duhet të dorëzohet
pranë agjencisë së sigurimit shoqëror
(AAS) të zonës suaj të banimit (shih f. 26).
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SIGURIMI I AUTOMJETEVE
Sigurimi Ii automjeteve ka për qëllim
të mbulojë pasojat ekonomike të
aksidenteve profesionale dhe jo
profesionale.
Personat e punësuar që punojnë më
shumë se 8 orë në javë janë të siguruar
nga punëdhënësit e tyre kundër
aksidenteve jo profesionale. Në të kundërt
sigurimi i automjeteve duhet të bëhet
pranë sigurimit tuaj shëndetësor.

NDIHMA SOCIALE
Në gjithë kantonin Vaud, qendra sociale
rajonale u propozon të gjithë personave
që banojnë në një komunë voduaze,
informacione, këshilla dhe një shoqërim
në rast vështirësish financiare, sociale
apo familjare.
Nëse ky është rasti juaj, ju mund të
paraqiteni në qendrën sociale rajonale
(CSR) më afër vendbanimit tuaj.
Profesionistë do t’ju shoqërojnë për
të gjitha pyetjet lidhur, mes të tjerash,
me përfitimin e disa të ardhurave, që i
shërbejnë një riintegrimi profesional etj.
www.vd.ch/contact-aide-sociale

SIGURIMI KUNDËR RREZIQEVE
NATYRORE E ZJARRIT (ECA)
Sigurimi kundër rreziqeve natyrore e
zjarrit për pasuritë tujaja të luajtshme
e të paluejtshme është i detyrueshëm
pranë ECA në kantonin Vaud.
Ju mund të merrni më shumë
informacione në adresën e mëposhtme :

28

STREHIMI

ÉTABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE
LES INCENDIES ET LES ÉLÉMENTS
NATURELS DU CANTON DE VAUD
Avenue du Général Guisan 56
		1009 PULLY
058 721 21 21
www.eca-vaud.ch

STREHIMI

SIGURIME TË TJERA
Sigurimi i përgjegjësisë civile (RC)
dhe familjes, ju jep të drejtë të
siguroni banesën tuaj dhe pasuritë
tuaja kundër të gjitha dëmtimeve. Ky
sigurim rekomandohet, por nuk është i
detyrueshëm.
Sigurimi i makinës, që është i
detyrueshëm, ju jep të drejtën të
siguroni veturën/motorin kundër të gjitha
dëmtimeve të shkaktuara nga ju ose një
tjetër përdoruesi i rrugës.
Sipas nevojave tuaja, ekzistojnë sigurime
të tjera : kafshësh, udhëtimi, përgjegjësi
juridike etj. Këto shërbime ofrohen nga
shumë sigurime private.
Ju do të gjeni krahasime ofertash për
sigurimet në rrjetin e internetit si më
poshtë :
www.comparis.ch

› SIGURIMET
KONTAKTET TUAJA
agjencitë e sigurimeve
		sociale (AAS)
punëdhënësi juaj
sigurimet tuaja private
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TË GJESH NJË STREHIM
Në kantonin Vaud, të gjesh një strehim
nuk është gjithnjë e lehtë, kjo mund të
marrë kohë.
Më e zakonshme është të marrësh me
qera/ose të blesh një apartament ose një
shtëpi nëpërmjet një agjencie të pasurive
të patundshme (që thirret ndryshe
« rezhi » ose « zheranse »). Ju do të gjeni
një listë të këtyre agjencive në :
www.local.ch > agence immobilière >
		vaud

Gjatë kërkimeve tuaja, ju mund të
paraqiteni direkt në « zheranse » ose të
konsultoni rrjetet e internetit që nxjerrin
listën e të gjitha ofertave si :
› www.comparis.ch
› www.homegate.ch
› www.immoscout.ch
› www.immostreet.ch
› www.immobilier.ch
› www.anibis.ch
në lajmërimet në linjë, ju do të gjeni
numrin e telefonit të qeradhënësit ose
të agjencisë me të cilin ju do të vizitoni
apartamentin.
KËSHILLË : u flisni për këtë njerëzve që
njhni dhe shfrytëzoni rrjetet sociale.

DEPOZITIMI I NJË DOSJEJE NË
NJË AGJENCI
Në qoftë se pas vizitës, banesa ju ka
pëlqyer, ju mund të shkoni në agjenci
e të depozitoni një dosje që përmban
elementet e mëposhtme :
› formular me informacionin e agjencisë
› kopje të kartës së identitetit (dhe/ose
		 të lejes së qëndrimit)
› kopje të fletë pagesës së rrogës së tre
		 muajve të fundit
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› dëshmi të kohëve të fundit nga Zyra e
		 përmbarimit (www.vd.ch/poursuites)
› vërtetim të sigurimit të përgjegjësisë
		 civile e familjare (jo e detyrueshme)
Në qoftë se nuk arrini të mblidhni të
gjitha këto kushte, ju mund t’i kërkoni një
të njohuri nga rrethi juaj të bëhet garant
në emrin tuaj.
PËR ÇDO PYETJE, ju mund të drejtoheni
drejtëpërdrejtë në agjenci.

KONTRATA E QERASË DHE
GARANCIA E QERASË
Pas marrjes së banesës, një kontratë
qeraje firmoset mes qeramarrësit dhe
agjencisë. Është bërë paraktikë të
paguhet një garanci e qerasë, që është e
barabartë me dy ose tre muaj qera, në një
afat prej 30 ditësh. Ju keni dy mundësi :
› Ju shkoni në një bankë me kontratën
		 e qerasë, një kartë identiteti dhe
		 hapni një llogari bankare « garanti e
		 qerasë » në emrin tuaj
› Të thërrsni në një kompani garancie
		 ose dikë që njihni që të bëhet garant
		 për ju.

GJENDJA E VENDIT, QERAJA DHE
NGARKESAT
Sapo të hyni në apartament, gjatë
kontrollit të gjendjes së vendit, shikoni
mirë a është gjithshka në rregull, që gjitha
dëmet e shkaktuara nga qeramarrësi
i mëparshëm të konstatohen dhe të
kërkohet riparimi i tyre në rast nevoje.
Qeraja e banesës paguhet në fund të
muajit për muajin në vazhdim. Përveç
qerasë, ju do të merrni fatura për ngarkesa
të tjera (ngrohja, mirëmbajtja) si dhe për
shërbime të industrisë (elektriciteti, uji).

REGJISTRIMI NË KONTROLLIN E
BANORËVE TË KOMUNËS SUAJ

BANESA TË KOMPENSUARA
PJESËRISHT

Brenda 8 ditëve që vijnë pas vendosjes
në banesë ju duhet të regjistroheni në
kontrollin e banorëve të komunës suaj.
Për të gjetur koordinatat e tyre, ju mund
të shkoni në rrjetin e internetit si më
poshtë :

Disa komuna të kantonit Vaud
propozojnë banesa të kompensuara
Pjesërisht, të përcaktuara për
qeramarrësit me kushte ekonomike të
dobëta. Ju do të gjeni koordinatat e
shërbimit kompetent këtu :

www.ucv.ch > annuaire > nom de votre
		commune > contrôle des habitants

SERVICE DES COMMUNES ET DU
LOGEMENT (SCL) : DIVISION LOGEMENT
Rue Caroline 11 bis | 1014 LAUSANNE
021 316 64 00
www.vd.ch/logement
		
> aides-subventions

Personi në sportel do t’ju presë dhe
do t’u përgjijget me dëshirë pyetjeve
tuaja lidhur me instalimin tuaj në
komunë (autorizimin e qëndrimit,
shkollën, ruajtjen e fëmijëve, hedhjen e
mbeturinave etj). Mos hezitoni të ndani
me ta pyetjet tuaja !

FORMALITETET DOGANORE
Me qëllim që të mund të sillni objektet
tuaja shtëpiake nga jashtë (mobilje,
veturë etj.) ju duhet të transferoni
vendbanimin tuaj në Zvicër. Pastaj gjatë
ndërrimit të banesës, ju do të paraqiteni
në zyrën e doganës :
› Një kontratë qeraje ose një kontratë
		 pune në formë të një vërtetimi.
› Formulari doganor 18.44 « Trajtimi
		 doganor i plaçkave në ndërrimin e
		 banesës »
Shpenzimet lidhur me këtë çështje mund
të zbriten nga taksat.
PËR + INFORMACIONE :
www.ezv.admin.ch

NDARJA E PLEHRAVE
Që nga data1 janar 2014, shumica e
komunave të kantonit Vaud kanë vënë
« taksën e thesit ». Banorët duhet të blejnë
thasë plehrash në shitore dhe janë të ftuar
të seleksionojnë plehrat e tyre me qëllim
që të ruhet ambienti.

Thasët e plehrave që blihen duhet
të përdoren për mbeturina dhe të
vendosen në kazanët e plehrave të
ndërtesës ose lagjes suaj.
Mbeturinat e riciklueshme, të përmasave
të mëdha ose ato të rrezikshme nga ana
e tyre eleminohen falas, në qoftë se ju
shkoni në pikën e grumbullimit të plehrave
që ndodhet më afër vendbanimit tuaj.
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FËMIJËT

FONDATION APOLLO
Rue de Lausanne 17 | CP 435
1800 VEVEY
021 923 09 20

FËMIJËT

Avenue Haldimand 8
1400 YVERDON-LES-BAINS
021 923 35 30

Shumica e ndërtesave/lagjeve janë
të pajisura me pika grumbullimi e
seleksionimi për të hedhur qelqin,letrat
dhe mbetjet vegjetale. Qendrat tregtare
rekuperojnë në përgjithësi aluminin,
shishet plastike dhe pilat e përdorura.
Aparatet elektronike mund të çohen
falas dhe pa detyrim për të blerë, në të
gjitha pikat e shitjeve të këtyre aparateve
(kompjutera, telefona dore, TV, elektroshtëpiake, HiFi, etj.).
PËR + INFORMACIONE, kontaktoni
kontrollin e banorëve të komunës suaj
ose takim në :
www.vd.ch > themes > environnement >
		dechets

SHOQATA E MBROJTJES SË
QERAMARRËSVE (ASLOCA)
Në rast problemi me pronarin tuaj ose
agjencinë tuaj, Shoqata zvicerane e
qiramarrësve (ASLOCA) ofron një ndihmë
juridike dhe këshilla për afro CHF 60.– në
vit. Ju mund të përfitoni duke u bërë
anëtarë të shoqatës

PERMANENCES AIGLE, VEVEY,
YVERDON
info@fondation-apollo.ch
www.fondation-apollo.ch
FONDATION LE RELAIS
Grand-Rue 82 | 1110 MORGES
021 801 86 02
PERMANENCES MORGES
info@relais.ch
www.relais.ch > prestations > se loger

DISA RREGULLA TË FQINJËSISË
SË MIRË
Në mënyrë të veçantë në ndërtesat
me shumë apartamente, është e
rëndësishme të mbani marrëdhënie të
mira me fqinjët.
Për këtë ka disa rregulla të
domosdoshme për t’u njohur :
› Duke nisur nga ora 22 e deri në 7 të
		 mëngjesit, nuk duhet bërë zhurmë që
		 secili të mund të flejë.
› Të dielën, ditë pushimi, evitoni
		 aktivitet e zhurmshme
		
(muzikën, aspiratorin, zhvendosjen e
		 plaçkave, hedhjen e xhamave në kosha etj).

0840 17 10 07
www.asloca.ch/asloca-vaud

NDIHMË PËR STREHIM
Në qoftë se keni vështirësi të gjeni, të
kërkoni ose të ruani një banesë, ju mund
t’i kërkoni ndihmë dy shoqatave në varësi
të vendit tuaj të banimit.
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› STREHIMI
KONTAKTET TUAJA
agjencitë e pasurive
		 të patundshme
komuna juaj e banimit
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FËMIJËT NË KANTONIN VAUD
Në qoftë se mbërrini në kantonin Vaud me
familjen tuaj, ju do të duhet të ndërmerrni
disa hapa për fëmijët tuaj si për shembull :
të merrni leje qëndrimi prej bashkimit
familjar (shih f. 12), t’i kërkoni shtesat
familjare punëdhënësit tuaj (shih f. 27), të
gjeni një zgjidhje për ruajtjen e fëmijëve,
ose t’i regjistroni ata në shkollë.
Në qoftë se fëmija juaj flet një gjuhë
tjetër përveç frengjishtes, është e
rëndësishme që ai ta mësojë më tej
gjuhën e tij amtare krahas mësimit të
frengjishtes dhe që të marrë pjesë në
aktivitete kulturore e sportive (shih f. 44).

RUAJTJA E FËMIJËVE
NGA 0 DERI NË 4 VJEÇ (PARASHKOLLORE)
Në qoftë se keni fëmijë në moshë të vogël,
ju mund të drejtoheni drejt një çerdheje
ku një « mikpritëse në një mjedis familjar »
do të kujdeset për ta gjatë kohës suaj të
punës. Çmimi i këtyre shërbimeve është
në varësi të rrogës së prindërve.
Ruajtja e fëmijëve në kantonin Vaud është
e oraganizuar në formën e një rrjeti. Për
më shumë informacione, ju mund t‘i
drejtoheni komunës suaj të banimit ose
strukturave pritëse që janë të rënditura
në rrjetin e internetit si më poshtë :
www.vaudfamille.ch/N189048

FËMIJËT

NGA 4 DERI NË 15 VJEÇ (SHKOLLORE)
Që nga momenti që fëmija juaj është në
shkollë, disa struktura mund ta marrin
përsipër para, gjatë dhe pas shkollës. Ato
quhen zakonisht APEMS (pritje për fëmijë
në mjedisin shkollor) ose UAPE (qendra të
pritjes për nxënësit).
PËR + INFORMACIONE, ju mund t’i
drejtoheni drejtëpërdrejtë shkollës së
fëmijës suaj.
SHËNONI qqë vendet në strukturat
pritëse janë të kufizuara dhe ka gjithnjë
një listë në pritje. Është këshillueshme
që të informoheni për këtë përpara
lindjes së fëmijës.
NË SHTËPI
Në të njëjtën kohë ka edhe zgjidhje të
ruajtjes në shtëpi : kjo nënkupton të
gjesh një « dado » ose një vajzë të re që e
paguani ju vetë.

RUAJTJE E FËMIJËS DHE
KUJDESTARIA NË RAST URGJENCE
Në ndonjë rast, ju mund të kërkoni një
kujdestare bebesh, e cila do të kujdeset
për fëmijët tuaj disa orë në darkë ose
gjatë fundjavës. Kryqi i Kuq formon të rinj
për t’u kujdesur për fëmijët.
NË RAST URGJENCE OSE SËMUNDJEJE,
ju mund të thërrisni shërbimet (me
pagesë) të Kryqit të Kuq për t’u kujdesur
për ruajtjen e fëmijëve tuaj.
CROIX-ROUGE VAUDOISE
Rue Beau-Séjour 9-13 | 1002 LAUSANNE
Lundi au vendredi
		 7h à 12h - 13h30 à 17h30
021 340 00 80/81
famille@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch
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AKTIVITET PRINDËR-FËMIJË

KLASA PRITJEJE

Shoqata të shumta zhvillojnë aktivitete pa
pagesë që i krijojnë mundësi fëmijës suaj
të mësohet me frengjishten përpara se ai
të hyjë në shkollë.

Në disa komuna, veçanërisht në Lozanë,
shkolla vë në dispozicion klasa pritjeje të
krijuara posaçërisht për nxënësit që sapo
vinë në Zvicër.

Duke marrë pjesë (këto aktivitete
kërkojnë praninë e prindërve), ju
mund të merni në të njëjtën kohë
informacione mbi jetën e përditshme
pranë animatorëve.

Për të rinjtë 15 deri në 19 vjeç, organizimi
për përsosjen shkollore, tranzicionin dhe
dhe hyrjen në jetën profesionale (OPTI)
propozon kurse integrimi 6 mujore.

Të gjitha aktivitete janë të pasqyruara në
katalogun në linjë BCI që ju do ta gjeni në
adresën e mëposhtme :
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration préscolaire

SHKOLLA E DETYRUESHME
Në Zvicër, shkolla është e detyrueshme
dhe gjatë një periudhe prej 11 vjetësh,
që nga mosha 4 vjeç. Të gjithë fëmijët,
pavarësisht nga statusi i qëndrimit,
pranohen në shkollat publike të kantonit
Vaud që janë falas. Në këtë kuadër,
nxënësi që nuk flet frengjisht do të
përfitojë gjithashtu kurse intensive, falas.
Sapo të mbërrini, në qoftë se keni fëmijë
në moshë për të shkuar në shkollë, do
t’ju duhet t’i regjistroni sa më shpejt në
shkollën që ndodhet më pranë banesës
suaj. Lista është këtu :
www.web-vd.ch/vd_dgeo/ 		
		etablissements/

Në vend, ju do të merrni pranë sekretariatit
ose mësuesve të gjitha informacionet mbi
funksionimin e sistemit shkollor voduaz.

OPTI - ACCUEIL
Avenue des Croix-Rouges 26
		1007 LAUSANNE
021 316 79 79
www.optivd.ch

SHKOLLAT PRIVATE
Oferta e shkollave private u drejtohet
prindërve që dëshirojnë që fëmijët e tyre
të ndjekin shkollimin e tyre sipas një plani
mësimor specifik, në një gjuhë të huaj
dhe kjo për të gjitha nivelet e moshat.
Motori i kërkimeve të rrjetit të internetit
të Shoqatës Voduaze të Shkollave Private
(AVDEP) do t’ju orientojë drejt shkollave
që u përgjigjen nevojave tuaja :
www.avdep.ch

DETYRAT E MBIKËQYRURA
Pas shkolle, nxënësit kanë mundësinë
të marrin pjesë në detyrat e
mbikëqyrura ose të asistuara me
praninë e një të rrituri. Këto aktivitete
ofrojnë një kuadër të favorshëm për
mësim dhe janë përgjithësisht falas.
PËR + INFORMACIONE, kontaktoni
shkollën e fëmijës suaj.
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2e

18-19
13-14
12-13

11S
10S
9S

14-15

15-16

1re

16-17 17-18

3e

4e

Matu
pro intégrée
(apprentissage)

Ecole
de commerce

Formation
professionnelle

Maturité
professionelle

Universités et
hautes écoles
Orientation

45-6
- 12

shkolla

4-5

Shteti inkurajon financiarisht mësimin e
një zanati dhe ndjekjen e studimeve pas
mbarimit të detyrimit shkollor, në varësi
të zbatimit të disa kushteve të shtetësisë
dhe të vendbanimit. Mbështetja e shtetit

SHKOLLA

1P - 8P

rrjeti i pritjes së fëmijëve
		 gjatë ditëss

Degré secondaire

RUAJTJA E FËMIJËVE

komuna juaj e banimit
SHËRNDARJA E BURSAVE
TË STUDIMIT

Maturité
professionelle

› FËMIJËT
KONTAKTET TUAJA
Voie générale

Adoleshentët që nuk kanë më moshën të
hyjnë në shkollë (18 vjeç e +), ashtu si dhe
të rriturit mund t’i drejtohen gjithashtu
këtij shërbimi për të njohur mundësitë e
ndjekjes së kurseve të frengjishtes dhe të
fillojnë/ndjekin formimin e tyre

Raccordement

www.vd.ch/orientation > contact
		 (OCOSP et centres régionaux)

2 niveaux en
français, allemand et
mathématiques

Komuna ose shkollat do t’ju japin
informacionet e nevojshme mbi kurset
(LCO) që ndodhen më afër banimit tuaj.

Ecole de
culture Générale

Me qëllim që fëmija juaj të mund të
mësojë më tej gjuhën e tij të origjinës në
paralel me mësimin e frengjishtes, kurse
të gjuhës dhe kulturës së origjinës (LCO)
organizohen në kanton nga shoqata të
ndryshme migrantësh dhe ambasadat. Ju
mund të regjistroni fëmijët tuaj në kurse
të italishtes, portugalishtes, spanjishtes,
arabishtes etj, sipas ofertave ekzistuese.

Degré primaire

Për të marë koordinatat e tyre, ju mund
të shkoni në :

KURSE TË GJUHËS DHE
KULTURËS SË ORIGJINËS (LCO)

Gymnase, école de maturité

Në fund të shkollimit të detyrueshëm,
nxënësit kanë mundësi të ndjekin
formimin e tyre dhe të zgjedhin rrugën që
u përshtatet më mirë. 5 qendrat rajonale
të orientimit shkollor e profesional (OSP)
afër vendbanimit tuaj do t’ju informojnë
mbi këto mundësi.

OFFICE CANTONAL DES BOURSES
D’ÉTUDES (OCBE)
Rue Cité-Devant 14 | 1014 LAUSANNE
021 316 33 70
www.vd.ch/ocbe

Voie
prégymnasiale

PAS SHKOLLËS SË DETYRUESHME

PËR + INFORMACIONE :

Post-obligatoire

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
(APE)
Avenue de Rumine 2 | 1005 LAUSANNE
021 341 90 77 ou 078 689 63 63
info@ape-vaud.ch
www.ape-vaud.ch

PASQYRA E SISTEMIT SHKOLLOR TË KANTONIT VAUD

Transition

Shoqata e prindërve të nxënëssve (APE)
mund t’ju ndihmojë për nxënësve çdo
çështje lidhur me shkollën voduaze,
por edhe për pritjen e parashkollorëve,
detyrat e mbikëqyrura dhe transportin.

ka për qëllim të kompletojë ndihmën e
familjes, në rast nevoje ta plotësojë atë.

Enseignement obligatoire

NDIHMË PËR PRINDËRIT

FËMIJËT

Âge
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TË MJEKOHESH NË KANTONIN
VAUD
Cilësia e kujdesit në Zvicër dhe në
kantonin Vaud është shumë e njohur.
Struktura të shumta spitalore, ashtu si
dhe mjekë janë në dispozicionin tuaj në
rast problemi shëndetësor.
Para së gjithash, ta kujtojmë edhe
një herë që, brenda tre muajve pas
mbërritjes, ju duhet të kontaktoni
një sigurim shëndetësor që ju krijon
mundësinë të përfitoni nga shpenzimet
për shëndetin me çmim më të ulët (shih
fq.27). Ky veprim është i rëndësishëm,
sepse konsultimet janë të shtrenjta. Me
kartën tuaj të sigurimit, ju do të mund
të shkoni te mjeku ose në spital dhe
shpenzimet merren përsipër në një
pjesë të madhe nga sigurimi juaj.
Disa konsultime terapeutike, të
Specializuara (fizioterapi, ergoterapi,
mjekësi natyrale) kanë nevojë të
përshkruhen nga mjeku juaj. Në rast
të shtrimit në spital ose dyshimi për
shërbimet e marra përsipër, është
e preferueshme të informoheni më
përpara pranë sigurimit tuaj.
KUJDES ! Shpenzimet për dhëmbë + sy
nuk merrren në ngarkim nga sigurimi
shëndetësor !

GJETJA E NJË MJEKU
Në zvicër, në përgjithësi të gjithë kanë një
« mjek familjeje ». Për të gjetur një mjek
ose pediatër për fëmijën tuaj në kantonin
Vaud, ju mund të kontaktoni me Shoqërinë
Voduaze të Mjekëve (SVM). Disa mjekë në
kantonin Vaud flasin shumë gjuhë.
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SOCIÉTÉ VAUDOISE DE MÉDECINE (SVM)
Chemin de Mornex 38
		 case postale 7443 | 1002 LAUSANNE
021 651 05 05
info@svmed.ch |
www.svmed.ch

Ju mund të konsultoni njëkohësisht
rrjetin e mëposhtëm të internetit që
specifikon gjuhën :
www.doctorfmh.ch

NJË PROBLEM SHËNDETËSOR,
ÇFARË DUHET BËRË ?
KONTAKTONI MJEKUN TUAJ
Në rast sëmundjeje, aksidenti ose
ankthi psikologjik, thirreni mjekun tuaj
ose farmacistin tuaj. Ju do të flisni me
njeriun që ju njeh më mirë dhe që
mund të vlerësojë situatën tuaj dhe të
organizojë marrjen tuaj përsipër.
NË RAST TË NJË MOS PËRGJIGJEJE :
KONTAKTONI 0848 133 133
Në rast të një mos përgjigjeje ose në
rast se nuk keni mjek, Centrali
telefonik i mjekëve roje përgjigjet 24
orë në 24 orë në nr. 0848 133 133
(tarifë lokale). Ky numër është i
flefshëm për të gjithë kantonin Vaud.
Në vlefshëm infirmier do të vlerësojë
situatën tuaj, do t’ju këshillojë e do
t’ju orientojë drejt një strukture më
të përshtatshme. Ata do të mund t’ju
përgjigjen në shumë gjuhë.
NË RAST TË NJË URGJENCE JETIKE :
SHKONI NË URGJENCË OSE
THËRRISNI NR 144
Në qoftë se është një urgjencë, por ju
mund të zhvendoseni vetë, do të thotë
që duhet të shkoni në spitalin më afër
shtëpisë tuaj.
NR. 144 është i rezervuar për situata
të urgjencës jetike. Ai duhet thirrur
vetëm në qoftë se jeta juaj apo e dikujt
tjetër është në rrezik dhe kërkon një
ndërhyrje mjekësore të menjëhershme.
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TË DREJTAT E PACIENTIT
Për të marrë këshilla mbi rrugët lidhur
me shëndetin ose në rast konflikti me një
terapet ose një sigurues :
ORGANISATION SUISSE DES PATIENTS
(OSP)
CHUV | Mont-Paisible 18
		1011 LAUSANNE
021 314 73 88
www.spo.ch

Një broshurë që prezanton « thelbësorja
mbi të drejtat e pacientit » është në
dispozicion me një përmbledhje në disa
gjuhë të ndryshme në rrjetin e internetit
si më poshtë :
www.vd.ch/droits-des-patients

AMËSIA
Gjatë gjithë periudhës së shtatëzanisë,
një mjek gjenokolog dhe/ose një mami
sigurojnë ndjekjen dhe konsultimet për
shtatëzaninë. Për të gjetur një, ju mund t’i
drejtoheni shoqërisë voduaze të mjekëve
(shih f. 39) ose grupimit të mamive të
pavarura voduaze. Të gjitha shpenzimet
me të mbulohen nga sigurimi shëndetësor.
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
021 213 79 05
SAGES-FEMMES INDÉPENDANTES
www.hebamme.ch > parents >
		votre sage-femme > sages-femmes
		indépendantes

Profesionistë të tjerë janë njëkohësisht
në dispozicionin tuaj për t’ju informuar e
këshilluar para dhe pas lindjes.

PËRPARA LINDJES
Maternitetet e spitaleve voduaze dhe
Fondacioni Profa propozojnë konsultime
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konfidencile dhe falas me një këshilluese
të shëndetit seksual, një infirmiere
ose një asistente sociale në qëndra të
ndryshme rajonale të Fondacionit PROFA.
Për të gjetur qendrën më afër shtëpisë
suaj, ju mund të telefononi ose të
konsultoni rrjetin e tyre të internetit :
FONDATION PROFA
021 631 01 52
www.conseil-en-perinatalite.ch

Ndërkohë shoqata Pan Milar ofron
kurse të përgatitjes së momentit të
lindjes në shumë gjuhë falë prezencës së
interpretëve komunitarë.
ASSOCIATION PAN MILAR
077 410 20 24
info@pan-milar.ch
www.pan-milar.ch

Rrjeti i tyre i internetit është përkthyer në
14 gjuhë.

PAS LINDJES
Për kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës
mamitë e pavarura voduaze i konsultojnë
në shtëpi sapo ata dalin nga materniteti.
Infirmieret për fëmijë të vegjël të
AVASAD dhe Espace pévention (hapësira
e parandalimit) vazhdojnë të marrin
situatën në dorë dhe propozojnë këshilla
dhe informacione gjatë konsultimeve në
shtëpi, takime të paslindjes ose atelie të
ndryshme/kurse kolektive.

INTIMITETI
Për një konsultim dhe këshilla mbi
seksualitetin, kontracepsionin,
ndërprerjen e shtatëzanisë
së padëshiruar,testet VIH/
SIDA e IST(infeksione seksuale
të transmetueshme) dhe
homoseksualitetin, konsultimi për
shëndetin seksual i Fondacionit Profa
është bashkëbiseduesi juaj kryesor.
FONDATION PROFA
021 631 01 42
www.planning-vd.ch

Këshilltarë dhe mjekë ju presin pasi të
lini një takim në 8 qendra rajonale të
kantonit. Ky shërbim është i njohur nga
të gjithë planifikimi familjar.

ESPACE PRÉVENTION
www.espace-prevention.ch

APPARTENANCES - CPM
Rue des Terreaux 10 | 1003 LAUSANNE
021 341 12 50
cpm@appartenances.ch
www.appartenances.ch

DHUNA NË FAMILJE
Të gjithë personat që kanë pësuar një
prekje direkte të integritetit trupor,
seksual ose psiqik mund të përfitojnë
ndihmë në bazë të ligjit federal mbi
ndihmën ndaj viktimave të shkeljeve
(LAVI), pranë Unitetit të Mjekësisë dhe
dhunës (UMV të CHUV).
UNITÉ DE MÉDECINE DES VIOLENCES
CHUV
Rue du Bugnon 44 | 1011 LAUSANNE
021 314 00 60
www.chuv.ch > UMV

NDIHMA DHE KUJDESI NË SHTËPI
Në rast problemi me shëndetin, Qendra
Mjekësore-Sociale (CSM) propozon kujdes
nga infirmierë, shpërndarjen e vakteve
të ushqimit në shtëpi dhe një ndihmë
në marrjen e tyre përsipër në të gjitha
rajonet e kantonit.
PËR + INFORMACIONE :
ASSOCIATION VAUDOISE D’AIDE ET DE
SOINS À DOMICILE (AVASAD)
Avenue de Chavannes 37
		1014 LAUSANNE
021 623 36 36
info@avasad.ch |
www.avasad.ch

Ju do të gjeni ofertat e tyre dhe të dhënat
e tyre në rrjetin e mëposhtëm të internetit :
LES INFIRMIÈRES PETITE ENFANCE
www.avasad.ch

PËR + INFORMACIONE :

MBËSHTETJE PSIKOLOGJIKE
Shoqata Appartenances propozon
konsultime psikoterapeutike për
personat migrantë në shumë gjuhë. Ajo
ka tri qendra konsultimesh në Lozanë,
Vevy dhe Yverdon-les-Bains.

Qendra LAVI dhe Qendra e pritjes
Malley-Prairie propozojnë gjithashtu
shërbime të ngjashme :
www.centre-lavi.ch
www.violencequefaire.ch

INFORMACIONE SHUMËGJUHËSHE PËR SHËNDETIN
Rrjeti i internetit të Kryqit të Kuq
Zviceran ofron informacione të shumta
në fushën e shëndetit dhe broshura që
shkarkohen në 18 gjuhë.
www.migesplus.ch/fr

› SHËNDETI
KONATAKTET TUAJA
mjeku juaj
sigurimi juaj shëndetësor
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TË KËNAQESH

JETA KOMUNITARE

Të jesh Voduaz, nuk do të thotë të kesh
vetëm të drejta dhe detyra, por edhe
të marrësh pjesë në jetën lokale edhe
të kënaqesh në kohën e lirë. Për të
përfituar nga kjo, ju do të gjeni si më
poshtë disa informacione si dhe një listë
(jo krejt të plotë) aktivitetesh që ju mund
t’i praktikoni gjatë kohës së lirë.

Vullnetarizmi (shih f. 24) dhe jeta
komunitare luajnë një rol të rëndësishëm
në shoqërinë voduaze. Mes një numri të
shumtë shoqatash voduaze ekzistuese,
disa prej tyre janë krijuar nga persona
migrantë. Ato kanë për qëllim favorizimin
e integrimit të personave të huaj në
shoqërinë vendase, duke valorizuar
njëkohësisht kulturën e tyre të origjinës.
Për t’ia arritur këtij qëllimi, ato organizojnë
aktivitete të shumta.

TË DREJTAT POLITIKE
Në nivelin politik, të huajt mund të
marrin pjesë në zgjedhjet dhe votimet
e komunës së tyre, të zgjidhen/të
marrin pjesë në këshillin komunal ose
të bashkisë dhe të firmosin një inisiativë
ose referendum komunal. Kushtet që
duhen plotësuar janë :
› të kesh 18 vjeç
› të kesh një të drejtë qëndrimi në
		 Zvicër prej 10 vjetësh
› të jesh banor i kantoni të paktën prej
		 3 vjetësh.
Që nga momenti që një preson i
huaj është regjistruar në një komunë
voduaze e që plotëson kushtet e
mësipërme, merr automatikisht
materialin zyrtar në rast votimesh apo
zgjedhjesh komunale.
PËR + INFORMACIONE, rshkoni në rrjetin
e mëposhtëm të internetit :
www.vd.ch/vote-etrangers

Marrja e shtetësisë zvicerane pas
proçedurës së natyralizimit ju jep të
gjitha të drejtat politike (shih f.q. 14).
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Në rrjetin e mëposhtëm të internetit, ju do
të gjeni një listë të shoqatave të migrantëve.
Ndoshta ndonjëra do t’ju japë kënaqësinë t’i
bashkoheni anëtarëve të saj ?
www.vd.ch/integration > publications >
		brochure associations de migrants

FEJA
Zvicra garanton lirinë e besimit fetar. Në
kantonin Vaud, janë të njohura shumë
besime fetare dhe secili është i lirë të
praktikojë besimin e tij.
Arzillier Shtëpia e dialogut është një
strukturë ndërfetare që ka për qëllim të
mundësojë shkëmbimin mes njerëzve
të traditave të ndryshme fetare dhe
shpirtërore.
Në rrjetin e tyre të internetit,
komunitetet krishtere, muslimane, çifute,
hindu, budiste, baha’ie mes të tjerash,
janë të përfaqësuara.
L’ARZILLIER, MAISON DU DIALOGUE
Avenue de Rumine 62
		1005 LAUSANNE
079 489 87 77
www.arzillier.ch
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PROJEKTI I INTEGRIMIT SOCIAL
Shoqata të shumta në kantonin Vaud
organizojnë festa shumëkulturore
dhe krijojnë hapësira për takime dhe
shkëmbimes mes popullsive dhe
kombësive të ndryshme që jetojnë në
territorin voduaz.
Të gjitha detajet lidhur me këto projekte
janë të pasqyruara në katalogun në linjë
të BCI si më poshtë :
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration sociale

OFERTA PËR PUNONJËSIT
NDËRKOMBËTARË
Link internacional, një shërbim i
Dhomës tregtare voduaze (CVCI),
organizon manifestime të veçanta që u
drejtohen punonjësve ndërkombëtarë
të sapoardhur në kantonin Vaud, si
dhe bashkëshortëve të tyre në formë
mirëseardhjeje (Welcome Days) tri herë
në vit dhe Reloc’coffees çdo muaj.
CVCI - INTERNATIONAL LINK
Avenue d’Ouchy 47 | 1006 LAUSANNE
021 613 36 63
internationallink@cvci.ch
www.internationallink.ch

AKTIVITETE RINORE
JASHTËSHKOLLORE
Në të gjitha rajonet e kantonit, aktivitete
të shumta jashtëshkollore (kampe
pushimesh, qendra animacioni për të
rinjtë, aktivitete ditore, këshilla për të
rinjtë, etj,) u propozohen fëmijëve dhe të
rinjve nga shoqata, nga komuna ku e kanë
nisjen dhe realizohen drejtëpërdrejtë nga
grupe të rinjsh.
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PËR + INFORMACIONE mbi këto oferta,
drejtojuni ju lutem komunës suaj ose
konsultoni rrjetin e Grupit lidhjet për
aktivitetet e rinisë
www.glaj-vd.ch

Grupet e të rinjve që organizojnë një
projekt social, sportiv ose kulturor
mund të bëjnë një kërkesë për ndihmë
financiare në :
DÉLÉGUE CANTONAL À L’ENFANCE ET
À LA JEUNESSE
frederic.cerchia@vd.ch
www.vd.ch/delegue-jeunesse

AKTIVITETE SPORTIVE
DHE ARTISTIKE

AXHENDA KULTURORE
Në kantonin Vaud, oferta kulturore
është shumë e larmishme: festivale,
festa tradicionale, spektakle, ekspozita,
kinema, concerte etj… Për t’ju informuar
për ofertat kulturore të rajonit tuaj, ju
mund të shkoni në rrjetin e internetit
të zyrës së turizmit voduaz (OTV), por
ekzistojnë edhe të tjera :
www.region-du-leman.ch
www.temps-libre.ch

Ju mund të konsultoni axhendën
kulturore të gazetave.

BIBLIOTEKA INTERKULTURORE
GLOBLIVRES
Kjo bibliotekë ofron më shumë se 27’000
tituj në 272 gjuhë. E hapur për të gjithë,
ajo ka edhe vepra të shumta didaktike
për mësimin e frengjishtes.
GLOBLIVRES
Rue Neuve 2 bis | 1020 RENENS
021 635 02 36
info@globlivres.ch
www.globlivres.ch

BIBLIOTEKAT KOMUNALE
Komuna të shumta kanë biblioteka
komunale. Për më shumë informacion,
informohuni pranë komunës suaj.

MUZETË (falas të gjitha fundjavat e para të muajit)
KARTA KULTURE

Në qoftë se jeni në kërkim të aktiviteteve
sportive dhe artistike (kurse volejbolli,
futbolli, dansi, muzike, teatri etj.) ju
mund të bëni një kërkim në internet
ose t’i drejtoheni komunës ku banoni.
Në kontrollin e banorëve, një listë
e shoqatave lokale që ofrojnë këto
lloj shërbimesh është gjithnjë e
disponueshme.

TURIZMI
Kantoni Vaud ka peizazhe të
mrekullueshm, si në fusha edhe në male
dhe një sasi vendesh e monumentesh
që meritojnë të vizitohen. Për të zbuluar
rajonin tuaj, ju mund të drejtoheni në :
OFFICE DU TOURISME DU CANTON
DE VAUD (OTV)
Avenue d’Ouchy 60 | 1001 LAUSANNE
021 613 26 26
info@region-de-leman.ch
www.region-du-leman.ch

Për të zbuluar të gjitha muzetë e kantonit
Vaud dhe ekspozitat e përhershme dhe të
përkohshme, shkoni në :
www.musees.vd.ch
www.museums.ch/fr

BIBLIOTEKAT
BIBLIOTEKA KANTONALE DHE
UNIVERSITARE – LOZANË (BCUL)
BCUL ka një koleksion të gjerë librash/
CD/filmash, tekstesh dygjuhëshe dhe në
gjuhë të huaja, si dhe metoda të shumta
për mësimin e frengjishtes.
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET
UNIVERSITAIRE- LAUSANNE (BCUL)
Place de la Riponne 6 | 1014 LAUSANNE
021 316 78 63
info-riponne@bcu.unil.ch
www.bcu-lausanne.ch

Karta e Kulturës, e propozuar nëpërmjet
Karitasit, u krijon mundësinë njerëzve me
të ardhura të pakta financiare të marrin
pjesë në jetën kulturore dhe sociale duke
përfituar çmime më të lira në fushën e
kulturës, sporteve dhe formimit.
CARTE CULTURE VAUD
p.a. Caritas Vaud
		 Avenue César-Roux 8
		1005 LAUSANNE
021 317 59 80
francoise.crausaz@caritas-vaud.ch
www.carteculture.ch

› KOHA E LIRË DHE QYTETARIA
KONATAKTET TUAJA
zyrat e turizmit (f.q. 44)
komuna juaj e banimit

BCUL përfshin shumë qendra,
veçanërisht në Place të Riponne, dhe në
kampusin unversitar në Dorigny !

45

JETA PRAKTIKE

JETA PRAKTIKE

JETA PRAKTIKE

Në këtë kapitull do të gjeni disa
informacione të dobishme që kanë të
bëjnë kryesisht me transportin dhe
financat.

TRANSPORTET VODUAZE
NË TREN
Rrjeti i transporteve publike zvicerane
është i shtrirë dhe shumë i zhvilluar.
Rrugët e Hekurta Federale (CFF)
propozojnë abonime si abonimet e
përgjithshme (AG), që të mundësojnë
të udhëtosh në të gjithë Zvicrën me të
gjitha mjetet e transportit publik (trena,
autobusë, anije etj.) ose abonime
me gjysmë çmimi që të mundësojnë
udhëtimin me gjysmë çmimi.
PËR + INFORMACIONE, ju mund të
drejtoheni në sportel të stacionit më të
afërt të trenit ose të shkoni në rrjetin e
internetit të CFF :

NË VETURË
Pesonat që janë titullarë të një patente
shoferi të huaj kanë një afat prej 12
muajsh, që nga ardhja e tyre, për ta
shndërruar një patentë të huaj me një
dokument zviceran. Sipas vendit të
origjinës, një provim praktik dhe/ose me
shkrim mund të kërkohet.
PËR ÇDO INFORMACION lidhur me
patentën e shoferit ose automjetin tuaj,
kontaktoni :
SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION
Avenue du Grey 110 | 1014 LAUSANNE
YVERDON-LES-BAINS, AIGLE, NYON
021 316 82 10
san.navigation@vd.ch
www.vd.ch/san

TË SHËNONI QË, për të qarkulluar në
autostradat zvicerane, ju duhet të blini
një etiketë vjetore (CHF 40.–) që ju duhet
ta ngjisni mbi fshirëset e xhamit.

www.cff.ch

Certaines communes proposent à leurs
résidents, à des prix avantageux, des
cartes journalières : elles se réservent
par téléphone, au guichet ou en ligne
sur le site de la commune. Les CFF
proposent également, selon les horaires,
des billets dégriffés.

NË AUTOBUS

NË BIÇIKLETË
Biçikleta është një mënyrë praktike dhe
ekologjike për t’u zhvendosur dhe për të
bërë rrugë të shkurtëra. Prej disa vitesh,
kantoni Vaud krijon pista çiklistësh (të
sinjalizuara në të verdhë) në anë të
rrugës si dhe në rrugët për të shëtitur,
po ashtu edhe parkingjet e biçikletave.
Mbajtja e kaskës nuk është e detyrueshme,
por fort e rekomandueshme.

Mobilis është titulli i transportit të vetëm
të vlefshëm në të gjithë kantonin dhe
316 komunat e tij. Ai bën të mundur të
marrësh të gjitha llojet e transporteve
sipas dëshirës. Përsa u përket çmimeve
dhe kushteve shihni :
www.mobilis-vaud.ch
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FINANCAT
TË HAPËSH NJË LLOGARI
BANKARE OSE POSTALE
Duke hapur një llogari në një bankë
ose në postë, nëpërmjet saj, ju mund
të merrni rrogën, të paguani faturat, të
mblidhni interesat dhe të kërkoni kredit.
Në parim, çdo njeri i rritur është i lirë të
hapë një llogari bankare në Zvicër, duke
paraqitur një dokument identiteti zyrtar.
Për këtë mund të kërkohet njëkohësisht
leja qëndrimit ose një vërtetim banimi.

FTË BËSH PAGESAT
Ju mund të bëni pagesat tuaja ose në
letër, në sportel të bankës ose të postës,
ose përmes internetit (E-banking).

KONTAKTE TË DOBISHME

PËRMES NJË NDËRMARJEJE
TRANSFERIMI
Ndërmarrja e transferimit ka përparësi
të jetë shumë e shpejtë (edhe pse
është më e shtrenjtë). Paraja mund
të dorëzohet kash në një sportel dhe
tërhiqet në në një sportel tjetër kudo në
të gjithë botën.

KONTAKTE TË DOBISHME

INFO BUXHET
Një shërbim i përhershëm telefonik është
në dispozicionin tuaj, në qoftë se ju
dëshironi të informoheni mbi menaxhimin
e buxhetit tuaj dhe borxhet.
0840 43 21 00

Kurse kolektive dhe ndihmë individuale
janë vënë në dispozicion në bashkëpunim
me KARITAS Vaud, CORREF dhe federatën
romande të Konsumatorëve (FRC).
PËR + INFORMACIONE :

DËRGIMI I PARAVE JASHTË SHTETI
Për të dërguar para jashtë, ju duhet të
kaloni nëpërmjet bankës, postës ose një
ndërmarrjeje transferimi.
PËRMES BANKËS
Kjo mënyrë të paguari është më e sigurta,
por supozon që të dy personat duhet të
kenë një llogari bankare. Ju mund të jepni
urdhër në një sportel, përmes telefonit
ose internetit. Shpenzimet për dërgimin
janë më të ulëta në qoftë se përdorni për
këtë internetin.
PËRMES POSTËS
Posta ka të njëjtat oferta si banka, me dy
aternativa shtesë : ai që i merr paratë nuk
ka nevojë të ketë një numër llogarie dhe
mund t’i tërheqë paratë në sportel.
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www.vd.ch/dettes

TELEKOMI
INTERENTI DHE TV
BILLAG : DETYRIMET PËR RADION DHE
TELEVIZORIN
Në Zvicër, të gjithë personat që kanë
një aparat që të mundëson dëgjimin
e radios, shikimin e televizorit ose
kontaktimin e internetit janë të detyruar
të regjistrohen dhe të paguajnë
detyrimet Billag.
communications@billag.ch
www.billag.ch

49

KONTAKTE TË DOBISHME

Pour të marrë informacione e këshilla
në fushën e integrimit, kontakta të tjera
mund të jenë të dobishme për ju, që nuk
pasqyrohen në faqet e mëparshme.
Dhe ja një listë temash :

AZILI

KONTAKTE TË DOBISHME

KOMISIONI I INTEGRIMIT
KOMISIONET KOMUNALE ZVICERANEPËR TË HUAJ (CCSI)
Krijuar në shumë komuna, ato zhvillojnë
projekte integrimi dhe përbëjnë një vend
shkëmbimesh e dialogu mes personave
të huaj dhe atyre zviceranë, si dhe me
autoritetet.

www.plateforme-asile.ch

Ato janë gjithashtu një nyje lidhëse për
ofertat e integrimit.

SHOQATAT
Dhe ja një listë.
Kantoni Vaud llogarit një numër të madh
shoqatash të personave emigrantë,
aktive në fushën e integrimit.
Disa prej tyre mund t’ju ndihmojnë në
përpjekjet tuaja.
www.vd.ch/integration > publications >
		 brochure associations de migrants

KANTONI VAUD
CHAMBRE CANTONALE CONSULTATIVE
DES IMMIGRES (CCCI)
Rue du Valentin 10 | 1014 LAUSANNE
021 316 49 59
www.vd.ch/ccci

GLAND

COMMISSION COMMUNALE SUISSESIMMIGRÉS PAYERNE (CCSI)
p.a. Service de la Population
Hôtel de Ville | CP 112 | 1530 PAYERNE
026 662 66 26
laurent.cosendai@payerne.ch
www.1530.ch

COMMISSION INTÉGRATION (CCSI)
Grand-Rue 38 | CP 320 | 1196 GLAND
022 354 04 44
greffe.municipal@gland.ch
www.gland.ch/integration

YVERDON-LES-BAINS
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS (CCSI)
Rue de Neuchâtel 2
1400 YVERDON-LES-BAINS
024 423 69 44
integration@yverdon-les-bains.ch
www.ccsi-yverdon.org

ZONA NORD
AVENCHES
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS (CCSI)
Rue Centrale 33, CP 63
1580 AVENCHES
026 675 51 21
stucki.geraldine@bluewin.ch
www.commune-avenches.ch

MOUDON
GROUPE SUISSES-ÉTRANGERS
DE MOUDON ET RÉGION (SUETMO)
Champ du Gour 48 | CP 8 | 1510 MOUDON
079 777 63 27
isufi_vd@hotmail.com
www.suetmo.ch

ORBE – CHAVORNAY
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESÉTRANGERS ET DE PRÉVENTION DU
RACISME ORBE-CHAVORNAY (CISEROC)
p.a. Contrôle des habitants
Hôtel de Ville | CP 32 | 1350 ORBE
024 442 92 22
ciseroc@orbe.ch
www.orbe.ch/integration
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PAYERNE

ZONA OUEST
AUBONNE
COMMISSION SUISSES-ETRANGERS
AUBONNE (COCHE)
Place du Marché 12 | CP 133
1170 AUBONNE
021 821 51 08
municipalite@aubonne.ch
www.aubonne.ch

BUSSIGNY
COMMISSION INTÉGRATION (CI)
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 | CP 96
1030 BUSSIGNY
021 706 11 20
greffe@bussigny.ch
www.bussigny.ch

ECUBLENS
COMMISSION D’INTÉGRATION ET
D’ÉCHANGE « SUISSES – ÉTRANGERS »
(CIESEE)
p.a. Greffe Municipal
Chemin de la Colline 5 | CP 133
1024 ECUBLENS
021 695 33 10
commission.suisses_etrangers@ecublens.ch
www.ecublens.ch

MORGES
COMMISSION CONSULTATIVE
SUISSES – ÉTRANGERS (CCSE)
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 | CP 272
1110 MORGES 1
021 804 96 70
urbanisme@morges.ch
www.morges.ch/ccse

NYON
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESÉTRANGERS (CISEN)
p.a. Service des affaires sociales, éducation
et jeunesse
Rue des Marchandises 17 | CP 1395
1260 NYON
022 363 84 74
michel.piguet@nyon.ch
www.nyon.ch

PRILLY
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESIMMIGRÉS (CISIP)
Avenue de la Rochelle 1 | 1008 PRILLY
079 808 53 67
ikurt@bluewin.ch
www.prilly.ch

RENENS
COMMISSION INTÉGRATION
SUISSES – ÉTRANGERS (CISE)
Service de la Sécurité sociale
Rue de Lausanne 25 | CP 141
1020 RENENS
021 632 77 95
www.renens.ch
cise@renens.ch |

ROLLE
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSES ÉTRANGERS (COCISE)
Grand-Rue 44 | CP 1224 | 1180 ROLLE
021 822 44 23
stefan.garrido@rolle.ch
www.rolle.ch
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ZONA EST
AIGLE
COMMISSION D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
DE LA VILLE D’AIGLE (CAIA)
Place du Marché | CP 500 | 1860 AIGLE
024 468 41 11 | 079 649 07 37
isabelle.rime@aigle.ch
www.aigle.ch

BEX
COMMISSION CONSULTATIVE
MULTICULTURELLE DE BEX (CCMB)
Rue Centrale 1 | CP 64 | 1880 BEX
024 463 02 67
www.bex.ch
alain.michel@bex.ch |

BLONAY
COMMISSION D’INTÉGRATION BLONAY :
ENSEMBLE ! (CCSI)
p.a. Maison de Commune
Route du Village 45 | CP 12 | 1807 BLONAY
021 926 82 50
www.blonay.ch
sbunschwig@blonay.ch |

KONTAKTE TË DOBISHME

VILLENEUVE
COMMISSION D’INTÉGRATION (CIV)
Route de Longefan 4 | 1844 VILLENEUVE
077 407 58 75
integration.villeneuve@gmail.com

OLLON
COMMISSION D’INTÉGRATION (CI)
Greffe municipal | CP 63 | 1867 OLLON
079 621 42 54
valcross@bluewin.ch

ZONA SUD
LAUSANNE
COMMISSION TRIPARTITE POUR
L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS (CTI)
c/o Bureau lausannois pour les immigrés
Place de la Riponne 10 | CP 5354
1002 LAUSANNE
021 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli

KONFEDERATA

MEDIAT INTERKULTURORE

SECRÉTARIAT D’ETAT AUX MIGRATIONS
(SEM)
Quellenweg 9 | 3003 BERNE-WABERN
058 325 11 11
www.bfm.admin.ch

A LA VISTA ! COMMUNICATION SOCIALE CARREFOURS TV
Place Neuve 1 | 1009 PULLY
078 685 40 79
info@carrefourstv.ch
www.carrefourstv.ch

KONSULTIME JURIDIKE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP)
Beau-Séjour 28 | 1003 LAUSANNE
021 560 60 60
www.csp.ch
info@csp-vd.ch |

FEMRAT

RACIZMI
Në rast se përballoheni me një situatë
diskriminimi në punë (ose në një fushë
tjetër), ju mund të drejtoheni në Zyrën
kantonale të integrimit për të huaj dhe
parandalimin e racizmit (BCI) për të marrë
një mbështetje.

BUREAU CANTONAL DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Rue Caroline 11 | 1014 LAUSANNE
021 316 61 24
info.befh@vd.ch
www.vd.ch/befh

BUREAU CANTONAL POUR L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS ET LA PRÉVENTION DU
RACISME (BCI)
Rue du Valentin 10 | 1014 LAUSANNE
021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration

BUREAU INFORMATION FEMMES
Avenue Eglantine 6 | 1006 LAUSANNE
021 320 04 04
b.i.f@bluewin.ch
www.bif-vd.ch

Në qoftë se ju banoni në Lozanë, ju mund
të thërrisni gjithashtu BLI (shif f.q.7).

MONTREUX
COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA
COHÉSION SOCIALE ET L’INTÉGRATION
(COCOSI)
c/o Direction des affaires sociales,
familles et jeunesse
Avenue des Alpes 22 | CP 2000
1820 MONTREUX 1
021 962 78 30
sfj@montreux.ch
www.commune-de-montreux.ch

VEVEY
COMMISSION DES ACTIVITÉS
INTERCULTURELLES (CAIV)
p.a. Direction des Affaires Sociales
et Familiales
Rue du Simplon 48 | CP 320 | 1800 VEVEY 2
021 925 53 33
www.vevey.ch
dasf@vevey.ch |
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HOMOSEKSUALITETI
VG - VOGAY
CP 1514 | 1001 LAUSANNE
079 310 31 78
www.vogay.ch
ecoute@vogay.ch |

NDIHMA E PARË
(veshje, ushqim, strehim, shëndet)

ÉGLISE MIGRATION
www.eglisemigrationvd.com

MOSHA E TRETË
PRO SENECTUTE VAUD
Rue du Maupas 51 | 1004 LAUSANNE
021 646 17 21
info@vd.pro-senectute.ch
www.vd.pro-senectute.ch

SHËRBIMI I PËRHERSHËM I
AVOKATËVE
ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS (OAV)
Rue du Grand-Chêne 8 | 1003 LAUSANNE
021 311 77 39
www.oav.ch
info@oav.ch |
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Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme (BCI)
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration
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