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 Faqja e mbrapme

A E DINI QË ... 
PEMA E QERSHISË ËSHTË SIMBOLI I  
BUJQËSISË NË ZONËN RURALE TË BASELBIET? 
Lloji më i njohur i qershisë së kultivuar në zonën rurale të 
Baselbiet quhet Flurianer (ose edhe Schauenburger), e 
ka origjinën nga Libanoni dhe është sjellë para afërsisht 
100 vjetësh në zonën e Baselbiet nga Emil Benedikt Flury, 
gastronom i atëhershëm i Bad Schauenburg. 

Mirësevini në zonën e Baselbiet!

Zyra e specializuar për çështje të integrimit

Enti për Emigracion

Gjuha dhe komunikimi 

Zvicra

Kantoni Basel-Landschaft

Informacione rreth të drejtave të të huajve

Banimi

Puna

Tatimi

Siguria sociale

Shëndeti

Fëmijët 

Shkolla fillore dhe e mesme

Arsimi profesional

Arsimi i mëtejmë dhe për të rritur

Martesa, lindja dhe vdekja

Feja 

Mobiliteti

Jeta e përditshme dhe koha e lirë 

Oferta të tjera

Zakonet dhe festat

Kush, ku dhe çka në kantonin Basel-Landschaft

Impresum

Numra të rëndësishëm në rast urgjencel
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MIRËSEVINI  
NË ZONËN E BASELBIET!

Na vjen shumë mirë që keni vendosur të jetoni në kantonin 
tonë të bukur. 

Kantoni Basel-Landschaft karakterizohet nga një larmi e 
veçantë. Zbuloni natyrën kryesisht të paprekur të zonës 
piktoreske të Juras. Kështjella dhe kala të panumërta të 
kohërave të shkuara shtrihen buzë rrugës. Qendra historike 
me famë botërore si Augusta Raurica ju çojnë gjurmëve 
të romakëve, ndërsa qytete të vogla të hijshme si Liestal 
ftojnë për një shëtitje rrugëve dhe rrugicave të qytetit të 
vjetër. Arealet industriale në zonën Unterbasel (Baseli 
i Ulët) përshkohen nga një tis urban dhe ofrojnë vende 
atraktive pune për njerëz nga e gjithë bota. 

Këtu kanë gjetur strehë njerëz nga mbi 150 etni. Kantoni 
dhe komunat mund t‘ju ndihmojnë edhe juve gjatë integ-
rimit në shoqëri. Motoja jonë është: Të ndihmosh dhe të 
kërkosh! Për një integrim të suksesshëm nevojitet mik-
pritja e popullatës vendase, por edhe vullneti juaj, pra i të 
ardhurve, për t‘u njohur me botën dhe jetën e re. Vetëm 
kështu mund të ketë sukses bashkëjetesa. Kjo broshurë 
përmban informata të rëndësishme, të cilat i shërbejnë 
një orientimi më të mirë në jetën e përditshme zvicerane. 
Shfrytëzoni ofertat e shumta të kantonit tonë, lidhni kon-
takte sociale dhe merrni pjesë aktive në jetën e ambientit 
tuaj të ri! Kështu do ta ndieni veten sa më shpejt si në 
shtëpinë tuaj! 

Ju uroj një fillim të mbarë! 

Isaac Reber, anëtar i qeverisë kantonale 
Drejtuesi i drejtorisë për çështje  
të sigurisë në kantonin Basel-Landschaft 

anëtar i qeverisë kantonale  
Regierungsrat  

Isaac Reber 
Drejtuesi i drejtorisë për çështje  

të sigurisë në kantonin  
Basel-Landschaft  

Vorsteher der  
Sicherheitsdirektion  

des Kantons  
Basel-Landschaft
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ZYRA E SPECIALIZUAR PËR  
ÇËSHTJE TË INTEGRIMIT

Zyra e specializuar për çështje të integrimit është qendra 
kantonale për çështje të integrimit dhe partneri për kontakt 
i organeve federative. Në kuadër të programit kantonal për 
integrime (KIP) ne zbatojmë masat që kanë si qëllim si inte-
grimin e qëndrueshëm të emigranteve dhe emigrantëve si 
dhe të fëmijëve të tyre, ashtu edhe  informimin e faktuar 
të shoqërisë vendase rreth temave që lidhen me migrimin 
dhe integrimin. Ne mbështesim projekte të shumta që 
lidhen me ndihmën në mësimin e gjuhës, integrimin social, 
mbështetjen e hershme të fëmijëve si dhe ndërmjetësimin 
e informacioneve. Në këtë mënyrë synohet pjesëmarrja e 
barabartë në jetën shoqërore e emigrantëve dhe njëkohë-
sisht eliminimi i strukturave dhe mekanizmave që mund të 
çojnë në një trajtim jo të barabartë të tyre. Këto detyra i për-
kasin të gjithë shoqërisë dhe mund të përmbushen vetën 
në bashkëpunim me aktorë të ndryshëm. Prandaj zyra e 
specializuar për çështje të integrimit bashkëpunon ngushtë 
me institucione dhe njësi shtetërore dhe jo shtetërore dhe 
ka si synim koordinimin e tyre në rrafshin kantonal dhe 
komunal. 

ÇFARË ËSHTË INTEGRIMI?
Ka përkufizime të shumta të nocionit të integrimit. 
 Për zyrën e specializuar për çështje të integrimit, integrimi 
përbën një proces dinamik, i cili synon që të ardhurve të 
rinj dhe banorëve të vjetër t‘iu mundësojë një bashkëjetesë 
paqësore të përshkuar nga respekti i dyanshëm. Integrimi 
është një e drejtë, por edhe një detyrim. Secili dhe secila 
gëzon të drejtën për t‘u integruar në shoqërinë ekzistuese. 
Për ta mundësuar këtë, zyra e specializuar për çështje 
të integrimit e konsideron mësimin e gjuhës gjermane 

Martin Bürgin 
I ngarkuari me punë për çështje të integrimit   
pranë Zyrës së specializuar për çështje të   
integrimit në kantonin Basel-Landschaft  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

Drejtoria për çështje të sigurisë
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

si një prej çelësave kryesorë (shih kapitullin gjuha dhe 
komunikimi). Por po ashtu është e nevojshme që secila 
dhe secili të tregojë vullnetin dhe angazhimin e duhur për 
t‘u bërë pjesë e shoqërisë së re. Një gjë e tillë është e 
mundur vetëm nëse popullata vendase tregon gatishmëri 
për t‘i pranuar fqinjët e rinj si dhe për të krijuar kushtet 
e nevojshme që këta të mund të bëhen pjesë e jetës së 
këtushme  shoqërore.

Kantoni Basel-Landschaft nga të ardhurit kërkon kontri-
butet e mëposhtme për integrimin e tyre:
– Ata duhet të respektojnë kushtetutën federale si dhe 

vlerat e saj.
– Ata duhet të mësojnë gjuhën që flitet në vendbanimin 

e tyre.
– Ata duhet të konfrontohen me mënyrën e jetesës në 

Zvicër.
– Ata duhet të jenë në marrëdhënie pune si dhe të 

gatshëm për t‘u kualifikuar profesionalisht.

Ne jemi të bindur që angazhimi ynë dhe i juaji është i 
vlefshëm dhe kontribuon që integrimi të mos mbetet 
vetëm një ide e mirë, por të sjellë takime dhe shanse të 
vlefshme për jetën.

Martin Bürgin
I ngarkuari me punë për çështje të integrimit  
pranë Zyrës së specializuar për çështje të  
integrimit në kantonin Basel-Landschaft
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Enti për Emigracion është përgjegjës për verifikimin dhe 
rregullimin e lejes së qëndrimit të qytetarëve të huaj në 
kantonin Basel-Landschaft. Gjatë punës së tij ky ent zbaton 
ligjet federative për qytetarët e huaj, Ligjin mbi Azilin, kon-
tratën rreth lëvizjes së lirë të qytetarëve si dhe rregulloret 
dhe urdhëresat përkatëse të federatës. 

Detyrat thelbësore të Entit për Emigracion janë:

– Verifikimi, dhënia dhe zgjatja e lejes së qëndrimit për 
qëndrim të shkurtër, të gjatë dhe të përhershëm

– Ndryshimi i të dhënave personale, adresës dhe arsyes 
së qëndrimit

– Regjistrimi i të dhënave biometrike të personave nga 
shtetet e treta (jashtë EU-së/EFTA-s)

– Verifikimi dhe marrja e masave nga ana e policisë për 
të huajt në rast të dënimeve gjyqësore, pranimit të 
ndihmave sociale si dhe borxheve të mëdha

– Biseda mirëseardhjeje si dhe marrëveshje integrative
– Lëshimi i vizave për kthim
– Regjistrimi administrativ i kërkuesve të azilit 
– Hyrja në punë ose ndërrimi i vendit të punës

Hanspeter Spaar 
Drejtues i Entit për Emigracion  
në kantonin Basel-Landschaft  
Chef Amt für Migration 

Enti për Emigracion Basel-Landschaft
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

– Dhënia dhe zgjatja e lejes së qëndrimit për persona të 
regjistruar përkohësisht

– Këshillimet rreth kthimit dhe promovimi i kthimit 
vullnetar të kërkuesve të azilit 

– Përdorimi i masave të dhunshme për zbatimin e 
rregullave

– Organizimi i zbatimit të rregullave në fushën e azilit dhe 
të të huajve

Ne jemi pranë jush – për të gjitha nevojat që keni gjatë qën-
drimit tuaj si të huaj: Nëse dëshironi të sillni familjen tuaj, të 
ndërroni kantonin, të ftoni miq nga vendlindja juaj, të hyni 
në një vend pune, të pavarësoheni ekonomikisht apo nëse 
keni pyetje të tjera lidhur me lejet e qëndrimit për të huajt. 
Drejtohuni tek bashkëpunëtorët tanë, të cilët do t‘iu përg-
jigjen pyetjeve tuaja me kënaqësi dhe kompetencë. 

Hanspeter Spaar
Drejtues i Entit për Emigracion  
në kantonin Basel-Landschaft

ENTI PËR EMIGRACION
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GJUHA  
DHE KOMUNIKIMI

Njohuritë e gjuhës gjermane janë një parakusht i rëndë-
sishëm për një integrim të suksesshëm. Për të përballuar 
sfidat e jetës së përditshme duhet mësuar gjuha gjermane. 
Kështu mund ta lehtësoni kontaktin me fqinjët, mësuesit, 
institucionet si dhe me personat e tjerë. Njohuritë e gjuhës 
gjermane janë gjithashtu themelore gjatë kërkimit të vendit 
të punës, arsimit si dhe kualifikimit profesional.

Të mësuarit e një gjuhe të re kërkon shumë kohë dhe për-
kushtim. Në kurset e gjuhës nuk mësoni vetëm gjerma-
nishten, por edhe për rajonin e Baselit dhe për jetën në 
Zvicër si dhe ju krijohet mundësia për të lidhur kontakte të 
reja.

Ekziston një numër i madh kursesh private për mësimin 
e gjermanishtes, të cilat ofrojnë kurse vazhdimisht dhe 
me siguri që në mesin e tyre do të ketë edhe kurse të 
përshtatshme për juve. Certifikatat gjuhësore si telc ose 
Goethe gëzojnë një reputacion të lartë në tregun e punës 
dhe dëshmojnë një nivel të caktuar gjuhësor sipas kornizës 
së përbashkët evropiane të referencës (GER). Në rajonin 
e Baselit gjenden qendra të provimeve, të cilat në shumë 
raste ofrojnë edhe kurse të veçanta përgatitore. Shpen-
zimet e ofruesve dhe kurseve janë të ndryshme. Ofruesit e 
kurseve mund t‘ju informojnë rreth çmimeve të kurseve si 
dhe rreth zbritjeve të mundshme. 

Kantoni Baselland i kushton rëndësi të madhe mësimit të 
gjuhës nga të ardhurit dhe prandaj i ka liruar në çmim disa 
kurse të përzgjedhura për mësimin e gjuhës nga banoret 
dhe banorët e tij. Oferta vlen për kurse fillestare për të ard-
hurit, për kurse alfabetizimi dhe kurse të gjuhës gjermane 
në nivele të ndryshme GER, me tema specifike si dhe me 
intensitet dhe gjatësi të ndryshme.

Mbështetja gjuhësore e Zyrës së specializuar për arsimin e të 
rriturve: www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Informacione rreth kurseve të ofruara të gjermanishtes  
Shërbimi i përkthyesve: 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Korniza e përbashkët evropiane e  
referencës për gjuhët (GER): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

A E DINI QË ... 
PËRKTHYESIT INTERKULTURORË NË ZVICËR JANË 
EDHE VETË PERSONA ME PREJARDHJE TË HUAJ,  
NJOHURI TË THELLA TË GJUHËS ZYRTARE DHE TË  
ZAKONEVE DHE FORMAVE LOKALE TË KOMUNIKIMIT?
Ata mund të angazhohen në rast nevoje dhe ju ndihmojnë 
të kuptoni dhe të kuptoheni nga të tjerët.

Zyra e specializuar për çështje të arsimit të të rriturve 
Baselland mban një listë të ofertave të liruara në Baselland 
si dhe në qytetin e Baselit. Në faqen e saj të internetit 
mund të gjeni informacione të mëtejme rreth mësimit të 
gjuhës gjermane si dhe kurseve të gjermanishtes.

Informacione rreth kurseve të ofruara të gjermanishtes në 
rajonin e Baselit mund të merrni tek shërbimi për të  huajt 
Baselland.

SI MUND TA GJEJ NJË PËRKTHYESE OSE NJË 
PËRKTHYES INTERKULTUROR?
Për biseda të vështira dhe të rëndësishme rekomandohet 
angazhimi i një përkthyesi ose përkthyeseje të kualifikuar.
Shërbimi për të huajt Baselland ofron një shërbim përkt-
hyesish dhe ndërmjetëson në rastet kur nevojitet një 
përkthyes ose një përkthyese.
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ZVICRA

TRE NIVELET ZYRTARE TË ZVICRËS
Zvicra përbëhet nga 26 kantone dhe njihet edhe si federatë 
apo konfederatë. Kantoni Basel-Landschaft përbëhet nga 
86 komuna. Konfederata, kantonet dhe komunat kanë 
detyra të ndryshme.

CILAT JANË DETYRAT E KONFEDERATËS?
Konfederata kryen detyra, të cilat janë të rregulluara njësoj 
në të gjithë Zvicrën. Kjo vlen p.sh. për politikën e jashtme 
si dhe rregullimin e qëndrimit të të huajve.

CILAT JANË DETYRAT E KANTONIT?
Kantoni kryen detyra që kanë të bëjnë me të gjitha komunat. 
P.sh. spitalet, policia dhe arsimi profesional. 

CILAT JANË DETYRAT E KOMUNAVE?
– Regjistrimi i të gjithë banorëve
– Organizimi i arsimit fillor, të mesëm dhe të lartë 
– Sigurimi i mirëqenies sociale për banorët e tyre 
– Sigurimi i infrastrukturës, si furnizimi me ujë dhe 

largimi i mbeturinave

KUSH VENDOS RRETH VEPRIMEVE TË KONFEDERATËS?
Shtetasit zviceran gëzojnë të drejta të gjera demokratike. 
Ata nuk zgjedhin vetëm parlamentet dhe qeveritë e tyre, 
por vazhdimisht vendosin edhe për çështje thelbësore. 

CILAT JANË TË DREJTAT DHE DETYRIMET E MIA? 
Zvicra, dhe me këtë edhe kantoni Basel-Landschaft, e 
çmon lart lirinë, të drejtat dhe detyrimet e çdo individi. Par-
akusht për këtë janë respekti dhe toleranca e ndërsjelltë si 
dhe njohja e vlerave të ndërsjellta në bashkëjetesë.
Vlerat themelore dhe të drejtat:
– Dinjiteti i njeriut është i pacënueshëm
– Të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit 
– Gratë dhe burrat kanë të drejta të barabarta 
– Të drejtat e lirisë së individit përfundojnë aty ku fillojnë 

të drejtat e lirisë së të tjerëve

DETYRIMET THEMELORE:
– Detyrimi mbi tatimin
– Kontraktimi dhe pagesa e shërbimit shëndetësor
– Pagesa e kontributeve sociale si nga punëtorët, ashtu 

edhe nga të pasurit
– Respektimi i arsimit të detyruar dhe bashkëpunimi me 

shkollën dhe mësuesit

TË DREJTAT E BARABARTA TË GRUAS DHE BURRIT
Të drejtat e barabarta të femrave dhe meshkujve në Zvicër 
janë të sanksionuara me kushtetutë që nga viti 1981. Barazi 
do të thotë që femrat dhe meshkujt të kenë shanse të 
njëjta për qasje dhe vendimmarrje në çdo fushë të jetës. Si 
në arsim dhe profesion, politikë dhe ekonomi, familje dhe 
jetë private. 

Për mbikëqyrjen e barazisë mes femrave dhe meshkujve 
është hapur një qendër shtabi qeveritare. Ajo e mbështet 
qeverinë në realizimin e barazisë së vërtetë të shanseve 
me femrave dhe meshkujve në kantonin Basel-Landschaft. 
Si mund të mbroheni nga ngacmimet seksuale në vendin 
e punës? Diskriminoheni për shkak se jeni nënë apo baba? 
Si mund ta evitoni diskriminimin në pagesë në ndërmarrjen 

A E DINI QË ... 
SHKURTESA «CH» DO TË THOTË CONFOEDERATIO  
HELVETICA DHE ËSHTË EMËRTIMI LATIN I 
KONFEDERATËS ZVICERANE? 
Që Zvicra deri në mesin e shekullit të 19-të nuk kishte 
qeveri qendrore, por ishte një bashkim i lirë i kantoneve 
autonome. Meqenëse në Zvicër fliten katër gjuhë, ishte e 
vështirë të zgjidhet një emër i përbashkët për këtë vend. 
Prandaj shkurtesa e emërtimit latin përbënte një  
kompromis ideal. 
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tuaj? Me kënaqësi ju ofrojmë këshillat tona si dhe ju tre-
gojmë si mund të veproni. 

BARAZIA MES GRUAS DHE BURRIT
Barazi do të thotë që gruaja dhe burri të gëzojnë të drejta të 
njejta dhe të mund të ushtrojnë ndikim të njejtë; në familje, 
arsim, ekonomi, politikë dhe shoqëri. Barazia mes burrit dhe 
gruas mbrohet nga Kushtetuta Federative që nga viti 1981.
Qendra e specializuar e barazisë gjinore është një qendër 
shtabi e këshillit qeverisës. Ajo ka si detyrë të mbështesë 
qeverinë në realizimin e barazisë faktike të shanseve të 
burrave dhe grave. Kështu ajo ka një detyrim të dyfishtë: 
Në njërën anë plotësimin e kërkesave të popullsisë për 
shanse të barabarta, ndërsa në anën tjetër barazinë e afër 
9‘000 bashkëpunëtorëve të kantonit.

Faqja www.gleichstellung.bl.ch është portali informativ 
rajonal për rreth 40 tema lidhur me barazinë gjinore. 

DHUNA NË FAMILJE
Dhuna në familje është e pranishme në shumë familje 
dhe manifestohet në forma të ndryshme, si p.sh. rrahje, 
kërcënime dhe frikësime. Dhuna e shkatërron familjen! 
Informacione mund të gjeni në qendrën intervenuese 
kundër dhunës në familje. Qendra intervenuese ofron 
ndër të tjera edhe një program mësimor për meshkuj, 
të cilët ushtrojnë dhunë ndaj partnereve dhe bash-
këshorteve. Në rast nevoje drejtohuni në polici ose në 
shtëpitë për gra (Frauenhaus). Këshillime për viktima të 
dhunës ofrojnë edhe qendrat për ndihmë ndaj viktimave 
të dhunës në të dy pjesët e Baselit. Meshkujt që usht-
rojnë dhunë mund të këshillohen individualisht në zyrën 
për burra - Männerbüro (shih kapitullin «Numra të rëndë-
sishëm në rast nevoje»).

ÇFARË PRESIM NGA PERSONAT E SAPOARDHUR? 
Ne presim që të merrni pjesë në jetën ekonomike, sociale 
dhe kulturore. Është e nevojshme të konfrontoheni me 
marrëdhëniet shoqërore dhe kushtet e jetesës në Zvicër 
dhe sidomos të mësoni gjuhën gjermane.

MUNDËSITË E PARTICIPIMIT
– Ndjekja e një kursi të gjuhës gjermane
– Fqinjësia e mirë 
– Anëtarësimi në një shoqatë 
– Pjesëmarrja në takime të komunës dhe kantonit 
– Ndjekja e riteve të zonës së Baselbiet 
– Puna vullnetare në fushën kulturore, sportive dhe 

sociale

Komuna ku banoni është në dispozicionin tuaj dhe ju 
ndihmon me kënaqësi ndihmë nëse keni pyetje të tjera. Na 
thërrisni në telefon ose na vizitoni personalisht! 
 

A E DINI QË ...
QË NË LIGJIN TONË MË TË LARTË, PRA NË 
KUSHTETUTËN FEDERATIVE SHKRUAN SE ASKUSH 
NUK GUXON TË DISKRIMINOHET PËR SHKAK TË 
PREJARDHJES, RACËS, GJINISË, MOSHËS, GJUHËS, 
POZICIONIT SOCIAL, FORMËS SË JETESËS, BINDJEVE 
TË TIJ FETARE, SHOQËRORE DHE POLITIKE SI DHE 
TË METAVE TË TIJ TRUPORE, SHPIRTËRORE  
APO PSIQIKE?

Informacione rreth Federatës dhe Kushtetutës Federative: 
www.admin.ch

Informacione rreth Zvicrës: 
www.ch.ch 

Barazia e femrave dhe meshkujve Kantoni Basel-Landschaft 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

Qendra intervenuese kundër dhunës në familje BL 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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KANTONI  
BASEL-LANDSCHAFT

PUSHTETI NË KANTON
Këshilli vendor (Landrat) është parlamenti i kantonit dhe 
përbëhet nga 90 anëtarë. Parlamentarët, si forcë legjis-
lative kanë si detyrë miratimin e ligjeve dhe kontrollin mbi 
punën e qeverisë. Seancat publike mbahen në ndërtesën 
qeveritare në Liestal. Këshilli qeverisës është dikasteri 
udhëheqës dhe njëkohësisht instanca më e lartë ekze-
kutive e kantonit. Ai përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët 
zgjidhen nga populli. Secili prej anëtarëve të këshillit qeve-
risës udhëheq një prej drejtorive të mëposhtme: 

– Drejtoria për arsim, kulturë dhe sport 
– Drejtoria për ekonomi popullore dhe shëndetësi
– Drejtoria për çështje të sigurisë 
– Drejtoria për ndërtime dhe mbrojtje të ambientit 
– Drejtoria për financa dhe kishat 

Pushteti gjyqësor përbëhet nga gjykatat dhe dikasteret për 
përndjekjen e veprave penale. 

Broshurën «Kantoni shkurtimish» mund t‘jua dërgojmë 
falas, nëse dërgoni një etiketë ngjitëse me adresën tuaj në 
zyrën qeveritare (Landeskanzlei).

SHIFRAT E KANTONIT BASEL-LANDSCHAFT
– Sipërfaqja: 518 km²
– Popullata: rreth 276‘000 banorë
– rreth 55‘000 (19,8%) emigrantë nga mbi 150 vende të 

ndryshme
– 86 komuna, të ndara në 5 qarqe (Laufen, Arlesheim, 

Liestal, Sissach, Waldenburg)
– Një prej 26 kantoneve dhe gjysmëkantoneve të Zvicrës
– Kufizohet me Gjermaninë dhe Francën
– Kantone fqinje: Basel-Stadt, Aargau, Solothurn dhe 

Jura 

A E DINI QË ... 
NË KANTONIN BASEL-LANDSCHAFT LLOGARITENI  
SI I INTEGRUAR NËSE
– respektoni normat ligjore zvicerane dhe sidomos vlerat 

e tyre thelbësore
– nëse e zotëroni gjuhën gjermane në atë masë, sa të 

jeni në gjendje të jeni i pavarur në  
çështjet që kanë të bëjnë me jetën tuaj të përditshme

– nëse konfrontoheni me marrëdhëniet dhe rrethanat 
shoqërore të këtushme

– nëse jeni në gjendje të merrni pjesë aktive në jetën 
ekonomike, sociale dhe kulturore të shoqërisë

Zyra qeveritare Basel-Landschaft  
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

Informacione rreth kantonit Basel-Landschaft:  
www.bl.ch 

Informacione rreth komunave të veçanta: 
www.bl.ch > Gemeinden

Të dhëna statistikore rreth kantonit Basel-Landschaft: 
www.statistik.bl.ch 
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INFORMACIONE RRETH  
LIGJIT PËR TË HUAJT

LLOJET E DOKUMENTEVE TË IDENTITETIT
Të gjithë emigrantët duhet të jenë të pajisur me një leje 
qëndrimi të vlefshme. Kjo leje lëshohet nga Enti për Emi-
gracion dhe duhet zgjatur rregullisht. Në varësi nga lloji i 
dokumentit të identitetit dhe prejardhjes gëzoni të drejta 
dhe detyrime të ndryshme. 

Një miratim i shkurtër qëndrimi (L) ose një miratim qën-
drimi (B) është gjithmonë i kufizuar në kohë dhe është i 
lidhur me një arsye të veçantë të qëndrimit; një leje e për-
hershme qëndrimi (C) është me afat të pakufizuar, mirëpo 
dokumenti i identitetit ka një vlefshmëri prej pesë vjetësh. 

LAJMËRIMI NË BAZË TË LIGJIT PËR TË HUAJT  
Personat e huaj, të cilët dëshirojnë të qëndrojnë në kan-
tonin Basel-Landschaft ose dëshirojnë të ndërrojnë vend 
brenda për brenda kantonit Basel-Landschaft duhet të 
paraqiten brenda 14 ditësh pranë Zyrës për Evidentimin 
e Banorëve në komunën e tyre të re. Fillimisht duhet të 
çlajmërohen nga vendbanimi i tyre i mëparshëm. Po ashtu 
duhet lajmëruar edhe ndërrimi i banesës brenda së njëjtës 
komunë. Zyra për Evidentimin e Banorëve të komunës për-
katëse mund t’ju pajisë me informacion rreth dokumenteve 
që duhen sjellë me vete. Pas paraqitjes në vendbanimin e ri, 
Enti për Emigracion do t’ju pajisë me lejen e re të qëndrimit. 

NË CILAT RASTE DUHET T’I NJOFTOJ ORGANET E 
VENDBANIMIT TIM?
– Ndryshime në gjendjen civile
– Lindje
– Ndryshime dhe korrigjime emrash
– Çlajmërime/Shpërngulje jashtë Zvicrës

NË CILAT RASTE DUHET TA LAJMËROJ ENTIN 
KANTONAL PËR EMIGRACION RRETH QËNDRIMIT TIM 
JASHTË ZVICRËS?
Meqenëse miratimi i qëndrimit dhe leja e qëndrimit e hum-
basin vlefshmërinë e tyre, nëse qëndroni pa ndërprerë 
gjashtë muaj jashtë Zvicrës, atëherë ju duhet ta njoftoni 
Entin për Emigracion rreth një qëndrimi të tillë të gjatë.

KUR DUHET TA DORËZOJ LETËRNJOFTIMIN PËR  
T‘I ZGJATUR AFATIN?
Sekretaria shtetërore për emigracionin dërgon në mes të 
muajit njoftime për të gjithë ata persona, letërnjoftimi i i 
të cilëve skadon pas dy muajsh. Këtë formular duhet ta 
plotësoni dhe t‘ia dërgoni Entit për Emigracion së bashku 
me një kopje të pasaportës apo letërnjoftimit të vendlindjes 
suaj. Kërkesa për vazhdimin e afatit mund të bëhet jo më 
shumë se 3 muaj dhe më së voni 2 javë para skadimit të 
dokumentit.

DHËNIA E LEJES SË PËRHERSHME TË QËNDRIMIT
Afatet për dhënien e lejes së përhershme të qëndrimit, 
varësisht nga nënshtetësia ose statusi i qëndrimit i bash-
këshortit janë të ndryshme. Leja e përhershme qëndrimit 
mund të merret pas pesë ose pas dhjetë vjetësh. Enti 
për Emigracionin e verifikon vetvetiu se a janë plotësuar 
kushtet që të merrni lejen e përhershme të qëndrimit.
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DHËNIA E PARAKOHESHME E LEJES SË PËRHERSHME 
TË QENDRIMIT 
Personat të cilëve leja e përhershme e qëndrimit iu takon 
pas 10 vjetësh, mund ta marrin këtë leje qëndrimi brenda 5 
vjetësh, nëse dëshmojnë një integrim të suksesshëm. Për 
informacione të mëtejme mund t‘i drejtoheni Entit për Emi-
gracion.

A MUND TA SJELL EDHE FAMILJEN TIME? 
Nëse jeni nga një shtet i BE-së/EFTA-s (Organizata Evro-
piane për Tregti të Lirë) mund t’i sillni anëtarët e familjes 
suaj për t’u vendosur në Zvicër. Kusht për këtë është që të 
keni një banesë të përshtatshme si dhe të jeni në marrëd-
hënie pune ose të keni mjete të mjaftueshme financiare.
Si anëtarë të familjes konsiderohen bashkëshortët, fëmijët 
si dhe nipat dhe mbesat që nuk e kanë mbushur ende 
moshën 21 vjeçare ose për të cilët paguani alimente. Po 
ashtu prindërit dhe  gjyshi apo gjyshja, nëse për ta paguhen 
alimente. Studentët e regjistruar mund të sjellin bashkës-
hortin dhe fëmijët vetëm nëse janë në gjendje të sigurojnë 
jetesën e tyre. 
 
Nëse jeni nga një shtet jashtë BE-së/EFTA-s, atëherë mund 
të tërhiqni bashkëshortin dhe fëmijët e pamartuar deri në 
moshën 18 vjeçare, në rastet kur familja jeton së bashku, 
nëse keni një banesë në të cilën të gjithë së bashku mund të 
jetojnë në kushte të përshtatshme dhe keni në dispozicion 
mjetet financiare të nevojshme. E drejta për bashkim familjar 
duhet shfrytëzuar brenda pesë vjetësh. Fëmijët mbi moshën 
12-vjeçare duhen tërhequr brenda dymbëdhjetë muajsh.

Kërkesat për bashkim familjar duhen parashtruar në Entin 
për Emigracion.

MARRJA E RREGULLT E NËNSHTETËSISË
Secili person që ka 12 vjet që jeton në Zvicër – koha e 
kaluar në vendin tonë në moshën mes 10 dhe 20 vjeç llo-
garitet dyfish -, mund të paraqesë një kërkesë për marrjen 
e nënshtetësisë zvicerane. Parakusht për këtë është 
sidomos përmbushja e kushtit të afatit të banimit, zotërimi 
i gjuhës gjermane, integrimi si dhe një reputacion i mirë 
financiar dhe penal. 

MARRJA E THJESHTUAR E NËNSHTETËSISË
Pas plotësimit të disa kushteve ligjore, nga marrja e 
thjeshtuar e nënshtetësisë mund të përfitojnë sidomos 
bashkëshortët e shtetasve zviceranë dhe fëmijët, të cilët 
kanë së paku një prind zviceran dhe nuk e gëzojnë ende të 
drejtën e nënshtetësisë zvicerane. Për marrjen e thjeshtuar 
të nënshtetësisë kompetencat i ka federata. 

Enti për Emigracion  
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Fletushka rreth marrjes së rregullt të nënshtetësisë nga të huajt: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Informacione rreth marrjes së thjeshtuar të nënshtetësisë: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

A E DINI QË ... 
ENTI PËR EMIGRACION I FTON TË GJITHË TË SAPO-
ARDHURIT NË NJË BISEDË MIRËSEARDHJEJE? 
Atje orientoheni rreth të drejtave dhe detyrimeve tuaja 
dhe merrni infromata rreth ofertave ekzistuese për 
integrim në rajonin e Baselt.
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BANIMI

ÇFARË DUHET TË KEM PARASYSH NËSE JETOJ  
NË NJË BANESË ME QERA?
Në shumicën e shtëpive apo banesave me qera ka rregulla 
shtëpiake që duhen respektuar. P.sh. duhet respektuar 
qetësia nga ora 22.00 deri në orën 07.00 si dhe pushimi 
i drekës nga ora 12.00 deri në orën 13.00. Po ashtu duhet 
shmangur zhurma edhe të dielave dhe ditëve të festave. 
Nëse dëshironi të bëni ndonjë festë tuajën, atëherë pre-
ferohet të njoftoni më parë fqinjtë tuaj.

Hapësirat e përbashkëta, si dhoma për larjen e rrobave, 
shkallët, zonat e parkimit apo ashensori nuk duhen 
tjetërsuar dhe duhen mirëmbajtur. Zakonisht ekziston një 
orar për përdorimin e dhomës për larjen e rrobave.

Pirja e duhanit në zonat e përbashkëta është e ndaluar në 
shumicën e shtëpive!

Shoqata e Qeramarrësve si dhe Autoriteti i Arbitrazhit janë 
në dispozicionin tuaj nëse ju lind ndonjë konflikt me pro-
narin e shtëpisë.

ÇFARË DUHET TË DI NËSE JETOJ NË NJË  
BANESË ME QERA? 
Zakonisht lidhet një kontratë me shkrim, e cila përfshin 
madhësinë e objektit, çmimin, afatet për prishje të kont-
ratës, kaucionin, kushtet e përgjithshme dhe rregulloren e 
shtëpisë.

Qeraja zakonisht paguhet paraprakisht për të gjithë muajin 
vijues. Në shumicën e rasteve qeramarrësi paguan edhe 
shpenzime të tjera si p.sh. ngrohjen, ujin dhe kabllon tele-
vizive

Informohuni që në fillim se a i përmban pagesa e qerasë 
edhe këto shpenzime apo duhen paguar në vete! 

Gjatë dorëzimit të banesës këshillohet që të verifikoni 
së bashku me qeradhënësin gjendjen e banesës dhe të 
hartoni një protokoll për mangësitë që vini re (edhe ato të 
voglat!).

Kaucioni, i cili përfshin një shumë të përbërë nga mak-
simumi tre qera mujore, përbën një siguri për qeradhënësin 
dhe paguhet paraprakisht në një konto specifike për këtë 
qëllim. Kontoja duhet të jetë në emër të qeramarrësit. Nëse 
nuk lind ndonjë konflikt rreth dorëzimit të banesës, atëherë 
kaucioni i kthehet qeramarrësit së bashku me përqindjet e 
interesit pas largimit nga banesa.

Rekomandohet lidhja e një kontrate sigurimi për dëmet 
eventuale në banesë. 

Përveç qerasë së banesës, secila njësi banuese duhet të 
paguajë një tarifë të caktuar për pajisje me të cilat mund 
të shihet ose dëgjohet programi i radios dhe i televizionit 
(p.sh. TV, radio në veturë dhe telefona celularë). Qera-
marrësi është i detyruar të lajmërohet vetë pranë qendrës 
zvicerane të inkasos BILLAG.

KU MUND T`I HEDH MBETURINAT E MIA?
Mbledhja e rregullt e mbeturinave e ul dukshëm dëmtimin 
e ambientit si dhe mundëson shfrytëzimin e resurseve të 
vlefshme brenda tyre. Lëndët e vlefshme si letra, shishet, 
etj. mblidhen ndaras dhe çohen për riciklim. Mbledhja e 
këtyre lëndëve bëhet falas dhe ul edhe shpenzimet e 
njësive banuese.

Mbeturinat shtëpiake duhen hedhur në thasë që vihen në 
dispozicion nga komuna kundrejt një pagese. Këto mbe-
turina digjen në furra të mëdha për djegjen e mbeturinave 
me përfitim të mirë energjie si dhe sisteme efektive filtrimi.
Të gjitha informacionet rreth mbledhjes së mbeturinave 
mund t‘i gjeni në internet ose në kalendarin e mbeturinave 
të komunës suaj.
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BILLAG Zvicër 
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Shoqata e qeramarrësve në Baselland  
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Qendra ndërmjetësuese kantonale për çështje të qerasë 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

Informacione për «Mbeturinat dhe përpunimin» në gjermanisht:   
www.abfall.ch 

Informacione rreth «Kalendarit të komunës»:  
www.aue.bl.ch 

A E DINI QË ...
NDALOHET DJEGIA E MBETURINAVE JASHTË VENDEVE 
TË LEJUARA?

 Çfarë? * Ku? * Si? / Kur? * Çmimi*

 Mbeturinat shtëpiake Mbledhja nga komuna  Oraret dhe mënyra e mbledhjes Thasë mbeturinash 35 / 60 / 110 L 
   > Kalendari i komunës me pulla tarifore të komunës

 Objekte kaba së bashku me mbeturinat shtëpiake  pulla tarifore

 Mbeturina kopshti / mbeturina Dekompozim në kopshtin tuaj Oraret dhe mënyra e mbledhjes zakonisht me pagesë, 
 kuzhine të dekompozueshme ose përmes mbledhjes së komunës > Kalendari i komunës por më lirë se ato shtëpiake

 Shishe Qendra grumbullimi / Sheshe Shishe, gota, etj. sipas ngjyrave falas 
   (bardh, kafe, gjelbër) ndaras

 Shishet e pijeve PET Qendrat shitëse Heqja e ajrit nga shishja falas

 Konservat / Alumin Qendra grumbullimi / Sheshe  falas

 Bateri Qendrat shitëse   falas

 Letër (e lidhur) Letrat / Qendra grumbullimi Oraret > Kalendari i komunës  falas

 Karton Kartoni / Qendra grumbullimi Oraret > Kalendari i komunës  falas

 Tekstil / Këpucë Kontejner Texaid ose speciale Vetëm tekstile që mund të përdoren  falas 
  orare të mbledhjes ose shitore të dorës së dytë

 Pajisje elektronike / Llamba Qendrat shitëse për elektronikë Obligimi i marrjes dhe kthimit falas

 Mbeturina të veçanta / «Helme» Qendra shitëse / Drogeri Obligimi i pranimit për sasi të vogla falas

 Medikamente Farmaci Mundësisht me paketim origjinal falas

 Vaj Qendra grumbullimi, sheshe  falas

 Kadavra Qendra komunale e grumbullimit të kadavrave falass

 * * të dhënat specifike të komunës rreth datave, pikave të grumbullimit dhe çmimit i gjeni në kalendar ose në faqen e internetit të komunës suaj 

ÇFARË HIDHET KU? 

KËSHILLA PËR NJË BASHKËJETESË TË SUKSESSHME:
– Përkujdesja
– Bashkëbisedimi
– Zhurma: Kujdes ndaj të tjerëve! Respektoni orarin e 

pushimit aty ku banoni
– Mbani pastër shkallët
– Mbani pastër dhomën e larjes
– Mbeturinat në kosh
– Ndani mbeturinat: Mbeturinat e kopshtit, xham, metal, 

PET
– Lidhni letrat e vjetra
– Mbeturinat: vini re oraret
– Mos vini plehra pranë kosheve
– Mos hidhni mbeturina në kanalizim
– Mbeturina të caktuara hidhen ndaras: Bateri, helme, 

llamba, medikamente
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PUNA

A NEVOJITET LEJA E PUNËS?
Varet nga statusi juaj i qëndrimit se a ju nevojitet leja e 
punës apo jo. Informacione më të gjëra ofron punëdhënësi 
juaj i ardhshëm, KIGA Baselland, Enti për Emigracion dhe 
shërbimi për të huaj Baselland. 

CILAT JANË TË DREJTAT DHE DETYRIMET  
E MIA SI I PUNËSUAR?
Të drejtat e të punësuarit janë:
– rroga e përcaktuar me marrëveshje
– së paku 4 javë pushim vjetor
– dëftesa e punës
– respektimi i personalitetit
– një muaj provë, nëse nuk është vendosur ndryshe me 

marrëveshje

Detyrimet e të punësuarit janë:
– respektimi i direktivave të punëdhënësit
– përkujdesja dhe besnikëria
– kryerja e punëve sipas marrëveshjes 

ÇFARË PËRMBAN KONTRATA E PUNËS?
Informacione rreth përmbajtjes së kontratës së punës 
mund të gjeni në kuadër të informacioneve rreth kushteve 
të punës.

Kontrata e punës në parim mund të lidhet edhe me gojë. 
Mirëpo zakonisht preferohet lidhja e kontratës me shkrim.
Në disa profesione apo në ndërmarrje të mëdha, të drejtat 
dhe detyrimet e punëdhënësit dhe të të punësuarve janë 
të rregulluara në Kontratën e Përgjithshme (GAV). Për disa 

grupe të veçanta profesionale është paraparë edhe Kon-
trata Normale e Punës (NAV). Shumica e këtyre kontratave 
janë të rregulluara në baza kantonale. Informohuni se si 
është e rregulluar kjo në profesionin tuaj.

ACILA ËSHTË PËRBËRJA E RROGËS SIME?
Për pagën tuaj zakonisht ju dorëzohet një llogari e pagës. 
Në të janë të shënuara në detaj të gjitha ndalesat, shtesat 
bruto dhe paga neto. Shtesa të pagës mund të jenë p.sh. 
shtesat për fëmijë. Ndalesa bëhen për sigurimin e pensi-
oneve dhe të pasardhësve (AHV), sigurimin invalidor (IV), 
sigurimin plotësues në rast papunësie (EO), sigurimin e 
papunësisë (ALV), sigurimin për aksidente jashtë punës 
(NBU) dhe kasën pensionale (PK). 

Nga paga tërhiqet tatimi mbi të ardhurat dhe tatimi vjetor. 
Kujdes. Kontributet e sigurimit shëndetësor në Zvicër 
nuk janë pjesë e ndalesave në pagë. Shih edhe kapitullin 
«Shëndeti».

SA ËSHTË KOHA MESATARE E PUNËS?
Në shumicën e ndërmarrjeve zvicerane punohet mesata-
risht mes 42 dhe 45 orë në javë. Numri i orëve të punës 
varet nga punëdhënësi, detyrat dhe sfera e punës. Numri 
i orëve të punës shënohet në kontratë. Numri i orëve të 
punës është i kufizuar në 45 orë në javë për punëtorë në 
industri, nëpunës zyrash, personel teknik si dhe punonjës 
të tjerë si p.sh. shitësit e tregtisë së madhe në detaj. Për 
të gjithë të tjerët vlen rregulli që orët e punës në javë nuk 
duhet ta kalojnë 50-ën. 

SI ËSHTË E RREGULLUAR PRISHJA  
E KONTRATËS SË PUNËS?
Afati i prishjes zakonisht rregullohet përmes kontratës së 
punës, Kontratës Normale të Punës të profesionit aktual 
apo përmes Kontratës së Përgjithshme. Afatet për të dy 
palët janë të njëjta. 

Nëse mungon një marrëveshje, atëherë zbatohet Rregul-
lorja e të Drejtave Detyruese (OR)
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– Gjatë kohës së provës: shtatë ditë pune.
– Gjatë vitit të parë të punës: një muaj, në fund të një 

muaji.
– Nga viti i dytë deri në të nëntin: dy muaj, në fund të një 

muaji.
– Nga viti i dhjetë: tre muaj, në fund të një muaji.

KUR JAM I MBROJTUR NDAJ PRISHJES SË 
KONTRATËS?
Punëdhënësit nuk mund ta prishin kontratën e punës me 
të punësuarin, nëse ai gjendet në njërën nga këto situata: 
Sëmundje ose aksident, shtatzëni dhe deri në 16 javë pas 
lindjes, pjesëmarrje në një aktivitet humanitar të federatës 
jashtë vendit, shërbim ushtarak për një periudhë kohore 
prej së paku njëmbëdhjetë ditësh, mbrojtje civile, shërbim 
për Kryqin e Kuq.

ÇFARË MUND TË BËJ KUR JAM I PAPUNË?
Qendrat rajonale të ndërmjetësimit të punës (RAV) mund 
t‘ju ndihmojnë në rast papunësie dhe informojnë rreth të 
ardhurave të sigurimit në rast papunësie. Lajmërohuni sa 
më parë në RAV të rajonit tuaj. Adresën do ta merrni tek 
KIGA ose në shërbimin për të huaj Baselland. 

Gjithashtu do të duhej të fillonit menjëherë me kërkimin e 
një vendi të ri të punës. Ruani të gjitha kërkesat që keni bërë 
gjatë kërkimit tuaj. Për të pranuar të holla gjatë papunësisë 
duhet të dëshmoni që jeni munduar seriozisht të gjeni një 
vend të ri pune dhe të plotësoni kushtet për pranimin e 
këtyre mjeteve. Informacione shtesë mund të merrni në 
RAV ose në arkat publike të papunësisë.

A NJIHEN DIPLOMAT E MIA TË NJË SHTETI TË HUAJ?
Diplomat dhe dëftesat e një shteti të huaj nuk janë gjithnjë 
të vlefshme në Zvicër. Mirëpo në kushte të caktuara mund 
të bëhet pranimi i diplomës. Për profesione të caktuara, një 
gjë e tillë është e domosdoshme.

Personat me diploma të shteteve të huaja mund të kër-
kojnë në raste të caktuara pranimin e diplomës në Zvicër. 

Informacione rreth lejes së punës:  
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

Informacione rreth të drejtës së punës, kontratave kolektive, 
kontratave normale dhe më shumë rreth punës:  
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

Enti Kantonal për Industri, Biznes dhe Punë/KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32 
4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Qendra e Informimit Profesional BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

Informacione rreth RAV:  
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

Informacione rreth pranimit të diplomave të shteteve të huaja:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

A E DINI QË ...
PUNA NË TË ZEZË (PUNA PA LEJEN E DOMOSDOSHME) ËSHTË E NDALUAR? 
Që në të zezë punon edhe ai që merr të ardhura nga sigurimi social ose ndihma sociale dhe nuk i informon këto 
institucione rreth të ardhurave të tij. ai që vepron kështu mashtron me pasoja në fushën e së drejtës penale. ai që punon 
në të zezë e dëmton shoqërinë dhe veten. në rast se punohet në të zezë, atëherë të punësuarit nuk janë të siguruar në 
rast aksidenti dhe nuk marrin pension për atë periudhë. puna në të zezë në kantonin Basel-Landschaft nuk tolerohet 
dhe luftohet me vendosmëri. Kush dyshon që punëdhënësi i tij mund ta punësojë jo sipas ligjit, mund t’i drejtohet KIGA 
Baselland.

Pranimi vërteton që diploma ose dëftesa e shtetit të huaj 
është ekuivalente me një diplomë apo dëftesë zvicerane. 
Në profesionet e rregulluara me ligj (p.sh. personeli përkuj-
desës, mësuesit, etj.) pranimi është i domosdoshëm për të 
mundësuar ushtrimin e profesionit. Nëse diploma juaj nuk i 
përgjigjet standardeve zvicerane, atëherë mund të kërkohet 
nga ju përmbushja e kritereve të tjera (provim, dëshmi e 
përvojës profesionale, etj.). Kompetencat për pranimin e 
diplomave janë të varura nga profesioni i zgjedhur. Pranimi 
bëhet kundrejt një pagese. Me informacione mund të 
pajiseni në Qendrën Nacionale të Kontaktit për pranimin 
e diplomave.
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TATIMI

PSE DUHET PAGUAR TATIMI?
Shpenzimet e shërbimeve publike në Zvicër si infra-
struktura, komunikacioni, ushtria, policia, arsimi, shën-
detësia, sigurimi social, kultura dhe sporti paguhen krye-
sisht nga të hyrat tatimore personale, tatimi i ndërmarrjeve 
dhe tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH). 

CILAT TATIME NGRIHEN?
Tatimet në Zvicër mbildhen nga Federata (Bundessteuer) 
si dhe nga kantonet dhe komunat (Staats- und Gemeinde-
steuern).

26 kantonet kanë ligjet e veta të tatimit, me sisteme të 
ndryshme të mbledhjes së tatimit. Komunat mund ta 
përcaktojnë vetë përqindjen e tatimit duke u bazuar në 
kornizat ligjore kantonale rreth tatimit. Tatimi federal llog-
aritet në mënyrë të veçantë. Prandaj pagesa e tatimit në 
Zvicër ndryshon nga kantoni në kanton dhe nga komuna 
në komunë. Tatimi personal përcaktohet sipas vendbanimit 
dhe paguhet një herë në vit. Formularët e tatimit dorëzohen 
të plotësuar në entin tatimor të komunës përkatëse. 

SI PËRCAKTOHET SHUMA E TATIMIT? 
Të punësuarve të huaj me vendbanim në Zvicër dhe atyre 
që tatimin e paguajnë në Zvicër, por pa leje të përhershme 
të qëndrimit C, iu zbritet tatimi direkt nga paga. Ky lloj 

tatimi quhet tatim mbi të ardhurat (Quellensteuer). Këtu 
hyjnë personat me leje vjetore qëndrimi B, kërkues të azilit, 
ata që qëndrojnë në bazë javore si dhe qarkullimi kufitar. 
Tatimi për pagat mbi 120.000 Franga Zvicerane llogaritet 
në retrospektivë me përcaktim të rregullt të tatimit përmes 
deklarimit.

Nëse tatimi mbi të ardhurat nuk paguhet direkt nga rroga, 
atëherë shuma e tatimit përcaktohet përmes deklarimit 
vjetor të tatimit. Formularët dërgohen nga komuna dhe 
mbushen vetë dhe nënshkruhen nga secili person privat. 
Këtij deklarimi të tatimit i bashkëngjitet dokumenti i pagës, 
i cili ju është dërguar nga punëdhënësi. 

Tatimet e personave privat ngrihen zakonisht në vendba-
nimin e tyre dhe paguhen një herë në vit. Deklarimi i tatimit 
bëhet zakonisht kundrejt entit për tatime të komunës së 
tyre. 

Vendi ku duhet dorëzuar deklarata është i shënuar në faqen 
e parë të formularit të deklaratës.

A E DINI QË ... 
ADMINISTRATA TATIMORE E KANTONIT  
BASEL-LANDSCHAFT JU OFRON FALAS  
PROGRAMIN KOMPJUTERIK EASYTAX?
Me EasyTax mund ta plotësoni shumë thjesht formularin 
e deklaratës së tatimit. Programin mund ta shkarkoni 
nga interneti ose mund ta merrni në formë CD-je në 
administratën tuaj komunale ose në administratën 
tatimore.

Tatime të përgjithshme: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Tatimi që paguhet direkt nga paga: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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Kasa Kompensuese Kantonale AHV,  
Kasa Kompensuese Familjare Kantonale dhe Zyra IV 
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

Informacione rreth AHV:  
www.ahv-iv.ch 

SIGURIA SOCIALE

SI FUNKSIONON SISTEMI I SIGURISË SOCIALE?
Sigurimet sociale financohen në radhë të parë përmes kon-
tributeve nga të ardhurat e punës. Në këto kontribute bëjnë 
pjesë si të punësuarit, ashtu edhe punëdhënësit.
Sigurimet sociale mbulojnë pasojat ekonomike nga rreziqet 
e paraqitura si:
– Sëmundjet, aksidentet dhe sëmundjet gjatë punës
– Pleqëria, vdekja dhe invaliditeti
– Papunësia

Rreziqet gjatë lehonisë, në njërën anë janë të siguruara 
përmes sigurimit shëndetësor dhe nga ana tjetër përmes 
sigurimit kompenzues (EO).

Informacione mund të merrni pranë komunës suaj si dhe 
sigurimit kompenzues/IV Basel-Landschaft.

SI ËSHTË E ORGANIZUAR PËRKUJDESJA?
Pëkujdesja ndaj pleqërisë, vdekjes dhe invaliditetit është e 
ndërtuar në tri shtylla.

Shtylla 1: AHV/IV/EO janë sigurimi bazë. Të gjithë per-
sonat që banojnë dhe jetojnë në Zvicër janë të siguruar në 
mënyrë obligative.

Shtylla 2: Në përkujdesjen profesionale (kasa e pensi-
oneve) janë të siguruar në mënyrë të detyrueshme të gjithë 
të punësuarit, të cilët kanë të ardhura vjetore mbi 20‘880 
Franka (Gjendja më 01.01.2011). 

Shtylla 3: Shtylla e tretë është vullnetare dhe përbëhet 
nga një shtyllë të lidhur, me tatime të favorizuara (p.sh. në 
sigurime ose fondacione bankare, shtylla e ashtuquajtur 
3a) dhe nga një shtyllë e lirë, pa tatime të favorizuara (p.sh. 
libreza kursimi, sigurime jetësore, aksione etj., shtylla e 
ashtuquajtur 3b). 

Informacione mund të merrni pranë komunës suaj si dhe 
sigurimit kompenzues/IV Basel-Landschaft.

Mirëqenia në Zvicër

Shtylla 1. Shtylla 2. Shtylla 3.

Përkujdesje private

AHV 
Sigurimet për 
pleqërinë dhe 
pasardhësit

IV 
Sigurimi  
Ivalidor

EL 
Kontributet  

shtesë

 
EO 

Sigurimi  
kompenzues

BVG 
Përkujdesja  
profesionale  
e detyruar

Säule 2b 
Përkujdesja  
profesionale  

jashtë  
detyrimit

Säule 3a 
Përkujdesja  

e varur

Säule 3b 
Përkujdesja  

e lirë

Përkujdesje shtetërore Përkujdesje profesionale

Sigurimi i ekzistencës
Vazhdim i standardeve të  

mëparshme të jetesës Shtesat individuale
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SIGURIA SOCIALE

SIGURIMI PËR PËRKUJDESJE NDAJ TË SËMURËVE 
Lidhja e një kontrate sigurimi për përkujdesje ndaj të 
sëmurëve është e detyrueshme në Zvicër. Kasat e sigu-
rimit shëndetësor janë të detyruara t‘ju ofrojnë përkuj-
desjen bazë. Sigurimet shtesë janë vullnetare. Ju mund të 
zgjidhni mes ofertave të ndryshme të sigurimeve shtesë 
me veçori të ndryshme për të plotësuar sigurimin tuaj bazë.
Këshillohuni para lidhjes së një kontrate sigurimi dhe kra-
hasoni ofertat e disa sigurimeve.

Personat që jetojnë në Zvicër, janë të siguruar në Zvicër dhe 
kanë të ardhura modeste mund të kërkojnë uljen e pagesës 
së sigurimit shëndetësor. Për bazë merren të ardhurat e 
deklaruara për tatim. Kushtet, lartësia dhe procedura e 
uljes së kësaj pagese ndyshojnë nga kantoni në kanton. 
Formularët për parashtrimin e kërkesës mund t‘i merrni 
në administratën e komunës suaj, në zyrat e kompanive të 
sigurimit shëndetësor të kantonit Basel-Landschaft si dhe 
në Sigurimin Social Basel-Landschaft.

Informacione të tjera rreth sigurimit për përkujdesjen e të 
sëmurëve si dhe për shpenzimet që mbulohen prej tyre 
mund t‘i gjeni në kapitullin «Shëndeti».

SIGURIMI NDAJ AKSIDENTEVE
Të gjithë të punësuarit në Zvicër janë të siguruar detyri-
misht që nga dita e tyre e parë e punës ndaj aksidenteve 

në punë dhe sëmundjeve profesionale. Të gjithë ata që 
punojnë më shumë se 8 orë në javë janë të siguruar edhe 
ndaj aksidenteve jashtë punës.

Edhe personat që punojnë nga shtëpia, që bëjnë punë 
shtëpiake ose pastrojnë kundrejt pagesës duhet të sigu-
rohen nga punëdhënësit e tyre. Të papunët janë zakonisht 
të siguruar në mënyrë obligative. 

Personat që punojnë si të pavarur dhe pjesëtarët e familjes, 
të cilët punojnë brenda ndërmarrjes familjare do të duhej të 
siguroheshin vullnetarisht ndaj aksidenteve në punë.
Personat e papunë si shtëpiaket, fëmijët, studentët dhe 
pensionistët nuk janë të siguruar. Ata duhet të sigurohen 
ndaj aksidenteve në kuadër të sigurimit obligativ shën-
detësor.

SIGURIMI PRIVAT NDAJ PËRGJEGJËSISË  
PËR DËMET E SHKAKTUARA
Sigurimi privat ndaj përgjegjësisë për dëme të shkaktuara 
i mbron personat e siguruar nga kërkesat e personave të 
tretë për përgjegjësi të parapara me ligj. Bazë për këtë 
është neni 141 i Ligjit mbi Obligacionet. Ky thotë: «Kush i 
shkakton një tjetri një dëm, me qëllim apo nga pakujdesia, 
është i detyruar ta dëmshpërblejë të dëmtuarin për dëmin 
e shkaktuar.» Çdo njeri mban përgjegjësi me të gjithë 
pasurinë e tij për dëme të tilla të shkaktuara. Prandaj është 
me rëndësi të lidhet një sigurim i tillë privat ndaj përgjeg-
jësisë për dëmet e shkaktuara.

SIGURIMI I ORENDIVE SHTËPIAKE
Sigurimi i orendive shtëpiake mbulon të gjitha dëmtimet 
e orendive shtëpiake brenda banesës personale. Në sigu-
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rimin bazë përfshihen dëmet nga zjarri, uji, elementet si 
dhe vjedhja e shtëpisë. Përveç kësaj mund të siguroheni 
edhe ndaj thyerjes së xhamave dhe vjedhjes së thjeshtë 
jashtë shtëpisë .

MBROJTJA E NËNËS
Femrat, të cilat 9 muaj para lindjes janë të siguruara në 
kuadër të AHV dhe kanë punuar së paku 5 prej këtyre 
muajve ose që në kohën e lindjes janë ende në marrëdhënie 
pune, punojnë në mënyrë të pavarur ose në ndërmarrjen e 
bashëshortit përfitojnë nga sigurimi për mbrojtjen e nënës. 
Ky sigurim përfshin një periudhë kohore prej 14 javësh dhe 
80% të rrogës së fundit, mirëpo më së shumti 196 Franka 
në ditë.

HTESAT FAMILJARE
Shtesat familjare janë paraparë për të mbuluar një pjesë të 
shpenzimeve të prindërve gjatë përkujdesjes ndaj fëmijëve 
të tyre. Ato përbëhen nga shtesat për fëmijë dhe shtesat 
për arsim. Në disa kantone janë në përdorim edhe shtesat 
e lindjes dhe të adoptimit.Në kantonin Basel-Landschaft 
shtesat për femijë janë 200 Franka në muaj për secilin 
fëmijë. Këto paguhen që nga muaji i lindjes dhe deri në 
fund të muajit, në të cilin fëmija mbush moshën 16 vjeç.

Shtesat për arsim janë 250 Franka në muaj për secilin 
fëmijë: Ato paguhen që nga fundi i muajit, në të cilin fëmija 
mbush moshën 16 vjeç e deri në fund të arsimimit të tij, 
mirëpo maksimumi deri në moshën 25 vjeçare.

Për shtesat familjare (=shtesat për fëmijë dhe ato për 
arsim) vlejnë kushtet e vendit ku punoni. Lajmërimi dhe 
pagesa bëhen përmes punëdhënësit.

Informacione të Entit Federativ për Shëndetësi rreth  
detyrimit për t‘u siguruar: 
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

Makina llogaritëse e pagesave e Entit Federativ për Shëndetësi: 
www.priminfo.ch 

A E DINI QË ...
KRAHAS MBËSHTETJES FINANCIARE NË KUADËR 
TË SIGURIMIT PËR MBROJTJEN E NËNËS SI 
DHE SHTESAVE FAMILJARE, FAMILJET MUND TË 
SHFRYTËZOJNË EDHE NJË NUMËR TË MADH OFERTASH 
FALAS PËR SPORT DHE KOHË TË LIRË?

ÇFARË NDODH NËSE UNË NUK MUND TA SIGUROJ 
EKZISTENCËN TIME?
Ndihma sociale hyn në veprim atëherë kur personat 
nevojtarë kanë nevojë për mbështetje. Nevojtarët gëzojnë 
të drejtën e këshillimeve falas si dhe të ndihmës mate-
riale. Në raste të tilla lajmërohuni pranë shërbimit social të 
komunës suaj. Komunat janë të detyruara t‘iu ofrojnë të 
gjithë nevojtarëve brenda komunës së tyre dhe atyre që 
kërkojnë ndihmë këshilla kompetente si dhe mbështetjen 
e duhur. 
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SHËNDETI

Sigurimi bazë shëndetësor përfshin këto pagesa: 

– Sigurimi shëndetësor parimisht merr përsipër të gjitha 
mjekimet e bëra nga mjeku. Nëse jo, atëherë do të 
duhej t‘ju njoftonin para mjekimit. 

– Sigurimi bazë merr përsipër pagesën për mjekimin 
dhe qëndrimin në një repart të përgjithshëm të një 
spitali brenda kantonit. Shpenzimet e tjera në kuadër 
të mjekimit dhe qëndrimit në një klinikë private, 
gjysëmprivate ose në një spital jashtë kantonit i bartni 
ju. Ato mund të mbulohen nga ndonjë sigurim shtesë 
që mund të keni lidhur.

– Sigurimi bazë merr përsipër shpenzimet për shumicën 
e medikamenteve, të cilat ju rekomandohen me recetë 
nga mjeku si dhe të gjitha ato barna që gjenden në 
«Listën e specialiteteve».

– Një pjesë e shpenzimeve dhe barnave mbulohen nga 
vetë i siguruari. Pjesa e të siguruarit quhen Franchise 
(shuma vjetore që bartet nga i siguruari) dhe është 
së paku 300 Franka në vit (për të rriturit). Fëmijët nuk 
paguajnë Franchise. Përveç kësaj paguhen vetë 10 % 
të shumës së përgjithshme, mirëpo më së shumti deri 
në një shumë vjetore prej 700 Frankash (për të rriturit) 
dhe 350 Frankash (për fëmijë).

– Sigurimi bazë mbulon gjithashtu edhe shpenzimet 
për masa të ndryshme, të cilat i shërbejnë shëndetit 
(profilaksë), si p.sh. vaksinat, 8 kontrolle mjekësore për 
fëmijë parashkollorë, vizitat profilaktike gjinekologjike 
çdo 3 vjet si dhe kontrollet gjatë barrës (7 vizita 
mjekësore, 2 vizita me eko). Për vizitat mjekësore gjatë 
barrës nuk paguhet përqindja e zakonshme. Ato janë 
tërësisht falas.

KU BËHET TRAJTIMI MJEKËSOR?
Në Zvicër keni të drejtë ta zgjidhni vetë mjekun tuaj. Mirëpo 
kjo zgjedhje mund të kufizohet në mjekë të caktuar sipas 
modelit të sigurimit shëndetësor që keni zgjedhur.

Trajtimi mjekësor bëhet në radhë të parë nga mjekët e 
ashtuquajtur shtëpiakë. Në rast nevoje dërgoheni pastaj 
tek specialisti. Adresat e mjekëve shtëpiakë i gjeni në 
numëratorin telefonik (shih Allgemeinärztinnen und Allge-
meinärzte). Shërbimi për të huajt Baselland ju vë në dispo-
zicion një listë me mjekë që flasin gjuhë të huaja.

Gjatë natës dhe fundjavës ekziston shërbimi mjekësor i 
urgjencës. Në raste urgjente dhe kur nevojitet qëndrimi në 
spital, trajtimin mjekësor e bëjnë mjekët e spitalit.

Numrat në rast urgjence i gjeni në kapitullin «Numra të rën-
dësishëm në rast nevoje».

PËRKTHIMI NË RAST SËMUNDJEJE APO AKSIDENTI
Nëse në rast sëmundjeje apo aksidenti keni nevojë për 
përkthyes për komunikimin me mjekun, atëherë mund të 
informoheni pranë shërbimit për të huaj Baselland ose të 
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shfrytëzoni shërbimin nacional të përkthimit përmes tele-
fonit. Shpenzimet për përkthyesin e shërbimit për të huajt 
Baselland llogariten sipas kohës së përkthimit dhe rrum-
bullakësohen çdo 1/4 ore (për anëtarë 90 Franka në orë, për 
joanëtarë 105 Franka në orë). Shpenzimet e udhëtimit të 
përkthyesit janë 37,50 Franka gjithsej. 

A MBULOHEN NGA SIGURIMI EDHE SHPENZIMET E 
DENTISTIT?
Jo, shpenzimet e dentistit (mjekut të dhëmbëve) nuk 
janë të përfshira në sigurimin bazë (Grundversicherung). 
Mirëpo, për këto shpenzime ju mund të lidhni një sigurim 
shtesë (Zusatzversicherung). 

Për fëmijë dhe të rinj ekziston mundësia e pjesëmarrjes në 
programin e përkujdesjes ndaj dhëmbëve për fëmijë dhe të 
rinj. Ky program subvencionon kontrolle të rregullta, masa 
parandaluese ndaj kariesit dhe paradontozës si dhe mje-
kimin e kariesit dhe anomalitë në pozicionin e dhëmbëve. 
Informohuni tek mësuesi i fëmijës tuaj ose në internet në 
faqen www.bl.ch.

A KUSHTOJNË VIZITAT MJEKËSORE TË MJEKUT 
SHKOLLOR?
Gjatë kohës së shkollës bëhen tri vizita të detyruara të 
mjekut shkollor: Në kopsht, në klasën e 4-ërt dhe në klasën 
e 7-të (bisedë e klasës me mjekun shkollor, kontrollimi i lib-
rezës së vaksinave). Këto vizita mjekësore janë falas vetëm 
nëse bëhen nga mjeku shkollor. Nëse prindërit këto vizita 
të fëmijëve i bëjnë tek mjeku privat, atëherë ata i bartin 
vetë shpenzimet e këtyre vizitave. Kontrollet e rregullta 
mjekësore si dhe vaksinimet janë të liruara nga pagesa.

Informacione të Entit Federativ për Shëndetësi  
rreth sigurimit shëndetësor: 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

Lista e pagesave aktuale sipas kasave të sigurimit dhe  
kantonit/rajonit: 
www.priminfo.ch

Shërbimi për krahasimin e shërbimeve dhe tarifave në gjermanisht, 
frëngjisht, italisht dhe anglisht:  
www.comparis.ch

Shërbimi nacional i përkthyesve (me pagesë): 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

«Këshillues për shëndetin» «Gesundheitsratgeber» 
(Informacione në gjuhë të ndryshme) 
www.migesplus.ch > Publikationen 

A E DINI QË ... 
BROSHURA KËSHILLUESE PËR SHËNDETIN  
MIGESPLUS JU OFRON NË GJUHË TË NDRYSHME 
INFORMACIONE RRETH PREVENCIONIT, SIGURIMIT 
SHËNDETËSOR DHE PËRKUJDESJES MJEKËSORE? 
Një stil i shëndetshëm jetese nuk ju bën vetëm ta ndieni 
veten më mirë, por ju kursen edhe të holla duke bërë që 
të mos shpenzoni pa nevojë për konsulta mjekësore.
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FËMIJËT

Në kantonin Basel-Landschaft ndiqet një politikë në për-
krahje të familjes, e cila ofron ndihmë të shumëllojshme për 
familje dhe fëmijë si në rrafshin kantonal, ashtu edhe në 
atë komunal. Qendra të shumta këshillimi mund t’ju ndih-
mojnë nëse keni pyetje apo nëse gjendeni në situata krize. 
Pika takimi dhe qendra familjare ju ofrojnë mundësinë të 
njiheni me familje të tjera, të shkëmbeni me ta përvojën 
tuaj ose të kaloni së bashku kohën e lirë. Shfrytëzojini këto 
mundësi; ato janë të hapura për të gjithë! Një pasqyrë të 
adresave të ndryshme mund ta gjeni në doracakun familjar 
në gjuhët gjermanisht, anglisht dhe shqip në administratën 
tuaj komunale ose në shërbimin për të huajt Baselland.

SI ËSHTË E RREGULLUAR ÇËSHTJA E QËNDRIMIT?
Fëmijët nën 12 vjeç marrin të njëjtën leje qëndrimi si 
prindërit e tyre. Nëse vetëm njëri nga prindërit ka leje të 
përhershme qëndrimi, atëherë fëmijëve nën 12 vjeç iu 
takon leja e përhershme e qëndrimit vetëm atëherë kur 
ata jetojnë së bashku me të dy prindërit. Fëmijëve mbi 
12 vjeç iu takon leja e përkohshme e qëndrimit (Kushtet 
për bashkim familjar, shih kapitullin «Informacione rreth të 
drejtave të të huajve»).

ÇFARË DUHET TË KENË PARASYSH PRINDËRIT?
Prindërit janë përgjegjës për përkujdesjen dhe edukimin e 
fëmijëve të tyre dhe për marrjen e vendimeve të duhura 
lidhur me fëmijët. Mirëqenia e fëmijëve qëndron në radhë 
të parë. Prindërit janë përgjegjës për mbajtjen e fëmijëve, 
arsimimin e tyre si dhe eventualisht masat e nevojshme për 
mbrojtjen e fëmijëve derisa këta të fundit të arrijnë moshën 
e pjekurisë (18 vjeç). Edhe shpenzimet për jetën e për-
ditshme të fëmijës dhe deri në përfundimin e suksesshëm 
të shkollës i bartin prindërit. Prindërit duhet t‘i edukojnë 
fëmijët sipas kushteve të tyre dhe të mbështesin zhvillimin 

e tyre fizik, mendor dhe shoqëror. Ata duhet t‘iu ofrojnë 
fëmijëve një arsimim të përgjithshëm, të arsyeshëm dhe 
në përputhje me prirjet dhe aftësitë e tyre. Për arritjen e 
këtij qëllimi nevojitet bashkëpunimi juaj me shkollën. Nga 
ju pritet që të shoqëroni dhe ndihmoni fëmijët tuaj gjatë 
zgjedhjes së profesionit të tyre (shih kapitullin «Shkolla 
dhe arsimi»). Nëse rrezikohet mirëqenia e fëmijëve, nëse 
prindërit nuk i ndihmojnë fëmijët vetvetiu ose nuk janë 
në gjendje të ofrojnë ndihmën e nevojshme, atëherë enti 
për çështje të kujdestarisë merr masat e nevojshme për 
mbrojtjen e fëmijëve.

KU MUND TË GJEJ PËRKUJDESJE PËR FËMIJËT NËSE 
PUNOJ?
Shfrytëzimi i ofertave për përkujdesjen ndaj fëmijëve 
jashtë mësimit të detyrueshëm fillor është vullnetar. Prin-
dërit bartin pjesën e tyre të shpenzimeve në kuadër të mun-
dësive të tyre ekonomike nëse duan të shfrytëzojnë ofertat 
për përkujdesje ndaj fëmijëve. Ka mundësi të ndryshme të 
përkujdesjes ndaj fëmijëve. Ju mund të siguroni për fëmijët 
një vend në një kopsht që përkujdeset gjatë gjithë ditës 
(KiTa), vetëm për disa orë në një familje tjetër ose përkuj-
desje plotësuese pas orarit shkollor.

KOPSHTET (KITA)
Kopshtet, çerdhet dhe shtëpitë ditore janë institucione 
përkujdesjeje të miratuara dhe kontrolluara nga kantoni. 
Edukatorë të arsimuar, së bashku me ndihmës të thjeshtë, 
organizojnë ditën e fëmijëve në grupe prej tre deri në dhjetë 
fëmijë. Fëmijët që ndjekin çerdhen shkojnë atje nga një 
gjysmë dite e deri në 5 ditë në javë. Këto oferta janë me 
pagesë. Disa komuna i subvencionojnë pjesërisht kopshtet 
e tyre. Një pjesë e kopshteve i kushtojnë rëndësi të madhe 
mësimit të gjuhës nga ana e fëmijëve.

FAMILJET DITORE
Në një familje ditore fëmijët tuaj e kalojnë ditën si në shtëpi 
dhe kanë vëllezër dhe motra të përkohshëm me të cilët 
mund të luajnë dhe vrapojnë. Prindërit dhe familja ditore, 
sipas dëshirave dhe nevojave, merren vesh rreth kohës për 
përkujdesjen e fëmijëve. Lidhja e një kontrate për përkuj-
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desje mes prindërve dhe familjes ditore është mjaft e favo-
rshme në raste të tilla. Aty shënohen detajet rreth pëku-
jdesjes, si emrat e fëmijëve dhe të prindërve, fillimi dhe 
zgjatja e përkujdesjes, pagesa, pushimet vjetore, rastet e 
sëmundjeve, etj. Këto oferta janë me pagesë. Disa komuna 
i subvencionojnë familjet ditore. Shumica e familjeve ditore 
janë të organizuara në një shoqatë rajonale. 

PËRKRAHJA NË MOSHËN PARASHKOLLORE
Grupet e lojës iu ofrojnë fëmijëve që nga mosha tre vjeçare 
mundësinë e fitimit të përvojës në një grup konstant, si 
bazë për zhvillimin e personalitetit dhe të aftësisë për të 
mësuar. Grupet e lojës organizohen një deri në tri herë në 
javë, zgjasin rreth tri orë dhe paguhen nga prindërit. Për 
informacione lidhur me grupet e lojës mund të pyesni 
në komunë ose shikoni www.fks-bl-fricktal.ch. Disa prej 
grupeve të lojës ofrojnë programe të veçanta për mësimin 
e gjuhës.

Në kantonin Basel-Landschaft secila prej komunave ofron 
këshillime për nëna dhe baballarë. Aty bisedohet për zhvil-
limin fizik, shpirtëror dhe mendor të foshnjave dhe fëmijëve 
tuaj të vegjël. Këto lloj këshillimesh e lehtësojnë jetën tuaj 
të përditshme në çështje të tilla si dhënia e gjirit, ushqimi, 
përkujdesja dhe edukimi e deri tek roli juaj si nënë apo 
baba. Këto këshillime bëhen zakonisht falas; disa komuna 
kërkojnë një tarifë për regjistrim.

Për informacione lidhur me ofertat në moshën parash-
kollore, kalendarin si dhe pikat e takimit mund të pyesni në 
komunën ku jetoni.

ARSIMIMI PRINDËROR
Ofertat e arsimimit prindëror ndihmojnë prindërit në kry-
erjen e detyrës së tyre edukative. Në kurse, ligjërata dhe 
takime të hapura bisedohet dhe debatohet për çështje të 
edukatës prindërore. Në këtë mënyrë iu përcillen prindërve 
impulse të reja. Arsimimi prindëror ofrohet nga bartës 
të ndryshëm - shoqata të grave, institucione të kishës, 
shoqata të prindërve, klube familjare. Në faqen e shoqatës 
«Arsimimi Prindëror Baselland» «Elternbildung Baselland» 

Mundësi të përkujdesjes ndaj fëmijëve: 
Informacione rreth mundësive lokale të përkujdesjes mund të  
merrni në administratën e komunës suaj ose në   
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Doracaku familjar (edhe shqip dhe anglisht): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Adresat e kopshteve të fëmijëve: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte 
> Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Informacion rreth institucionit për mbrojtjen e  fëmijëve  
dhe të rriturve: www.kesb-bl.ch

Adresat e familjeve ditore 
Adresat e shoqatave i gjeni në faqen e internetit të shoqatës së 
familjeve ditore në Zvicrën veriperëndimore:   
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

Informacion rreth grupeve të lojës: www.fks-bl-fricktal.ch

Informacion rreth përkujdesjes pas orarit shkollor: Për oferta pas 
orarit shkollor mund t’i drejtoheni komunës ku banoni

Këshillime për nënat (Mütterberatung) 
Broshurë në gjuhë të ndryshme, Qendra këshillimore në komuna:  
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

Arsimimi i prindërve në Zvicër (gjermanisht, frëngjisht dhe italisht): 
www.elternbildung.ch 

Platforma informative për arsimimin e prindërve në kantonin 
Basel-Landschaft: www.elternbildung-baselland.ch 

A E DINI QË ... 
QË FËMIJA JUAJ MUND TË MARRË PJESË NË  
OFERTAT PËR MOSHËN PARASHKOLLORE NË KOPSHTE 
DHE GRUPE LOJE? 
në këtë mënyrë fëmija juaj zhvillon aftësitë e tij gjuhësore 
dhe sociale dhe ka shanse më të mira në shkollë dhe më 
vonë në profesion.

ebbl) mund të gjeni oferta për të gjithë kantonin. Në plat-
formën informative për arsimimin e prindërve (Eltern-
bildung) ofrohet një databazë, me anë të së cilës mund të 
gjeni oferta për të gjithë kantonin Basel-Landschaft.

QENDRAT FAMILJARE
Në kantonin Basel-Landschaft gjinden në komuna të 
ndryshme qendra të ashtuquajtura familjare. Krahas 
kurseve dhe ndërmjetësimeve, ato ofrojnë edhe një pikë të 
hapur takimi. Të gjithë banorët dhe banoret mund të gjejnë 
në qendrat familjare njerëz me interesa dhe qëndrime të 
përbashkëta.
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SHKOLLA FILLORE  
DHE E MESME

Në Zvicër sistemi arsimor nga shkalla parashkollore 
(kopësht) e deri në shkallën e tretë (shkollat e larta dhe 
arsimi profesional i lartë) është detyrë e shtetit. 

SI ËSHTË I RREGULLUAR OBLIGIMI  
PËR NDJEKJEN E SHKOLLËS?
Nga vera e vitit 2012 në kantonin Basel-Landschaft hyn në 
fuqi obligimi 11-vjeçar për ndjekje të shkollës. Çdo fëmijë 
e fillon rrugën e tij shkollore me hyrjen në kopësht në 
moshën 4 vjeçare. 

Në shkollën fillore, fëmijët tuaj krijojnë bazat e tyre për 
arsimin e mëvonshëm profesional ose shkollat e tjera 
të mesme, si dhe mbledhin njohuritë e domosdoshme 
gjuhësore. Ndjekja e shkollave dhe kopshteve publike 
është falas. 

SI MBËSHTETEN FËMIJËT E MI NË SHKOLLË GJATË 
MËSIMIT GJERMANISHTES?
Për fëmijët që vijnë në kantonin Basel-Landschaft dhe që 
nuk kanë njohuri të gjermanishtes ka programe të veçanta. 
Qëllimi i tyre është mësimi i gjuhës dhe lehtësimi i inte-
grimit në klasa të rregullta. Krahas mësimit të detyruar, 
fëmijët tuaj mund të ndjekin që nga klasa e dytë kurse të 
mësimit të gjuhës dhe kulturës amtare (kurse HSK). Këtu 
fëmijët tuaj marrin mësim në gjeografinë, kulturën dhe 

gjuhën e vendlindjes së tyre. Ndjekja e këtyre kurseve 
është vullnetare, mirëpo shumë e rekomandueshme.

ÇFARË DUHET TË BËJNË PRINDËRIT GJATË KOHËS SË 
ARSIMIT OBLIGATIV TË FËMIJËVE?
Prindërit janë të detyruar të bashkëpunojnë me shkollën. 
Përmes mësuesve do t‘ju vijnë rregullisht ftesa pë të 
marrë pjesë në mbrëmje informative dhe mbledhje me 
prindër. Merrni pjesë në këto takime dhe mbani kontakt 
me mësuesit e fëmijëve tuaj. Ata do t‘iu përgjigjen me 
kënaqësi pyetjeve tuaja.

Ju duhet të ndikoni që fëmijët të ndjekin shkollën rregul-
lisht, të shihni dhe nënshkruani dëftesat e tyre, të merrni në 
kohë lejet për pushime, të lajmëroni me kohë nëse iu keni 
lejuar fëmijëve të mungojnë brenda kornizave të lejuara si 
dhe të arsyetoni mungesat e tyre.

CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA SI PRINDËR?
Si prindër gëzoni këto të drejta:
– marrja e të gjitha informacioneve të nevojshme për 

përmbushjen e obligimeve dhe të drejtave tuaja si 
prindër

– informimi mbi përparimin në mësim, sjelljen gjatë 
punës dhe atë sociale

– mundësia e informimit rreth notave të fëmijëve
– mbajtja e bisedave individuale me mësuesit
– hyrja në orë të mësimit në marrëveshje me mësuesit
– informimi me kohë rreth eksperimenteve dhe 

reformave në shkollë
– informimi me kohë rreth mosmbajtjes së mësimit
– mbajtja e një mbledhjeje me prindër në vit gjatë kohës 

së arsimit të detyruar
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Adresa dhe kontakte për të gjitha temat rreth «Harmonizimi  
i arsimit – Shkollë e mirë Baselland» gjeni këtu: 
www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

Kurse të gjuhës dhe kulturës amtare (HSK) ofrohen dhe  
koordinohen nga Enti për shkollat popullore (Volksschulen). 
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

A E DINI QË ...
FËMIJËT QË RRITEN ME DY GJUHË DHE QË  
NDJEKIN MËSIMIN NË GJUHËN E TYRE AMTARE 
DËSHMOJNË FLEKSIBILITET DHE SIGURI MË TË 
MADHE GJUIHËSORE DHE KANË REZULTATE MË TË 
MIRA NË SHKOLLË?

Gymnasium Gjimnaz

FMS/HMS FMS/HMS

Berufslehre/ Arsim profesional/ 
Berufsmaturität maturitet profesional

SBA SBA

Fach-/ Maturë profesionale 
Berufsmatura

Sekundarschule Shkollë e mesme

Primarschule Shkollë fillore

Kindergarten Kopësht

Fachmittelschule Shkollë e mesme profesionale

Berufsbildender Weg  Rruga e arsimimit profesional  
(WMS, Lehre,  (WMS, arsim dhe maturitet profesional) 
Berufs maturität) 
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SISTEMI I SOTËM SHKOLLOR DY PJESËT BASEL 

Viti shkollor 15.

Viti shkollor 14.

Viti shkollor 13.

Viti shkollor 12.

Viti shkollor 11.

Viti shkollor 10.

Viti shkollor 9.

Viti shkollor 8.

Viti shkollor 7.

Viti shkollor 6.

Viti shkollor 5.

Viti shkollor 4.

Viti shkollor 3.

Viti shkollor 2.

Viti shkollor 1.
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Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

Mosha 19/20 vjeç

Mosha 17/18 vjeç

Mosha 16/17 vjeç

Mosha 15/16 vjeç

Mosha 14/15 vjeç

Mosha 13/14 vjeç

Mosha 12/13 vjeç

Mosha 11/12 vjeç

Mosha 10/11 vjeç

Mosha 9/10 vjeç

Mosha 8/9 vjeç

Mosha 7/8 vjeç

Mosha 6/7 vjeç

Mosha 5/6 vjeç

Mosha 4/5 vjeç
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ARSIMI PROFESIONAL

ÇFARË NDODH PAS KOHËS SË ARSIMIT TË DETYRUAR?
Një përgatitje e suksesshme profesionale është parakusht 
i domosdoshëm për një fillim të mbarë të jetës profesi-
onale. Sistemi arsimor zviceran është shumë i hapur, secila 
dëftesë e suksesshme i hap rrugën mundësive të tjera 
arsimore.

ARSIMI BAZË
Shumica e të rinjve në Zvicër ndjek  arsimin bazë profe-
sional. Këtu bëhet fjalë për një arsimim bazë profesional tre 
deri katërvjeçar, në fund të të cilit qëndron dëftesa federale 
e aftësimit (EFZ). Kjo formë e arsimit profesional në gjuhën 
e përditshme quhet thjeshtë «mësim» («Lehre») dhe 
përfshin krahas mësimit praktik në fabrikë apo ndërmarrje 
edhe ndjekjen e mësimit në një shkollë profesionale si dhe 
në kurse jashtë ndërmarrjes. Ajo mbyllet me dëftesën 
federale të aftësimit (EFZ) dhe hap dyert drejt tregut të 
kualifikuar të punës dhe kualifikimeve më të larta (provime 
profesionale, provime të shkollave të larta ose ndjekjen e 
shkollës së lartë). 

Për nxënës me talent praktik por me rezultate të dobëta 
mësimore ofrohet një arsimim bazë profesional dyvjeçar,  i 
cili përmbyllet me vërtetimin profesional federal (EBA). Më 
pas mund të përmbyllet në mënyrë të shkurtuar arsimimi 
bazë profesional me dëftesën federale të aftësimit. 

Të rinjtë, të cilët kanë mjaft talent dhe interes mund të 
marrin edhe maturitetin profesional gjatë ose pas shkollës 
profesionale pranë shkollës profesionale të maturitetit (BM1 
ose BM2). 

Në shkollën e mesme ekonomike (WMS) të rinjtë mësojnë 
gjatë mësimit por edhe në kuadër të një praktike njëvjeçare 
profesionin e ekonomistit dhe ekonomistet EFZ dhe përm-
byllin njëkohësisht maturitetin profesional në fushën e eko-

nomisë dhe të shërbimeve.
Maturiteti profesional mundëson fillimin e studimeve pranë 
një shkolle të lartë, një universiteti ose shkollës së lartë 
federale teknik (ETH). 

SHKOLLAT E MESME
Këtu hyjnë shkollat e mesme në drejtime të caktuara (FMS) 
dhe gjimnazet. Këto forma të arsimit i drejtohen në radhë të 
parë të rinjve që tregojnë interesim të gjerë shkollor. 

Shkolla e mesme (FMS) përgatit për arsimin e lartë në 
fushën e shëndetësisë, artit, sociale ose pedagogjike. Ato 
përmbyllen me dëshminë për përfundimin e shkollës së 
mesme ose maturitetin në një drejtim të caktuar. 

Gjimnazet ofrojnë njohuri të gjera dhe të thella të përg-
jithshme dhe përgatisin për të studiuar në universitet ose 
ETH.

SI MUND TA GJEJË FËMIJA IM SHKOLLËN E 
PËRSHTATSHME PËR TË?
Në kuadër të orientimit profesional gjatë tre viteve të fundit 
të shkollës së mesme, fëmija juaj do të informohet gjerë-
sisht rreth mundësive të shumta të arsimimit dhe përga-
titjes profesionale. Fëmija juaj konfrontohet me interesat 
dhe aftësitë e tij dhe në këtë mënyrë zgjedh fushën në të 
cilën dëshiron të kualifikohet.

Ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj duke biseduar edhe në 
shtëpi rreth zgjedhjes së shkollës dhe profesionit, duke 
treguar për punën tuaj si dhe duke ndihmuar në hartimin e 
dokumenteve për të konkurruar. 

Në Bottmingen dhe Liestal ndodhen dy qendra për infor-
mimin rreth profesioneve të ndryshme, të bartura nga kës-
hillimorja për çështje të profesionit dhe studimeve. Këtu 
mund të gjeni ju dhe fëmija juaj informacione rreth arsimit 
dhe përgatitjes profesionale. Pyetje të shkurtra mund të 
trajtohen në vend dhe pa lajmërim paraprak. Për pyetje të 
komplikuara keni në dispozicion oferta të ndryshme këshil-
luese - nga telefoni - e deri tek biseda personale.
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Qendra e Informimit Profesional BIZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Integrimi profesional Baselland 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Qendra e koordinimit për ofertat kalimtare: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 

Brückenangebote

Sekundarschule

Sekundarstufe II

Tertiärstufe

Passerelle

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

GymnasiumFachmittelschule 
FMS

Wirtschafts- 
mittelschule 

WMS 
EFZ und BM 1

Fachmatur

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)Berufliche 

Grundbildung mit  
Berufsattest (EBA)

BM 1 
Berufs-
matu-
rität

BM 2 Berufsmaturität

Berufsorientierte 
Weiterbildung

Höhere Fachprüfung HFP 
Diplom

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

Höhere Fachschule HF 
Diplom

Nachdiplom- 
Studium HF

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Master

Universität/ETH 
Master

Universität/ETH 
Bachelor

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Bachelor

Weiterbildungen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Universität/
ETH 

PhD/Dr.

Passerelle

B
rü
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en
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g
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o

te

B
V

S
 2

SISTEMI ARSIMOR

Sekundarstufe II 

Sekundarschule 

Brückenangebote 

BVS 2

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA) 
 

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1 

Wirtschaftsmittelschule 
 

Fachmittelschule FMS 

Fachmatur 

Gymnasium 

BM 2 Berufsmaturität 

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung

Berufsprüfung BP, Fachausweis 

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Nachdiplom-Studium HF 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor 

Universität/ETH, Master 

Weiterbildungen  

Shkolla e mesme II 

Shkolla e mesme

Ofertat kalimtare

BVS 2

Arsim bazë profesional me vërtetim 
profesional (EBA) 

Arsim bazë profesional me dëftesë 
aftësimi (EFZ) 

BM 1 Maturiteti profesional 

Shkolla e mesme ekonomike WMS, 
EFZ dhe BM 1

Shkolla e mesme ekonomike

 
Shkolla ekonomike profesionale FMS

Matura profesionale

Gjimnazi

BM 2 Maturiteti profesional 

Passerelle 

Shkalla e tretë 

Passerelle 

Përgatitja e mëtejme profesionale

Provimi profesional BP, dëshmia 
profesionale 

Provimi i lartë profesional HFP, diploma

Shkolla e lartë profesionale HF, diploma

Shkolla e lartë profesionale FH 
Shkolla e lartë pedagogjike PH 
Bachelor

Shkolla e lartë profesionale FH 
Shkolla e lartë pedagogjike PH 
Master 

Universiteti/ETH, Bachelor

Universiteti/ETH, Master

Përgatitje të mëtejmë profesionale
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ARSIMI PROFESIONAL

ÇFARË OFERTASH DHE NDIHMESASH TË TJERA KA PËR 
PËRGATITJEN PROFESIONALE? 
Kalimi nga shkolla në përgatitjen profesionale është një 
sfidë e madhe. Një pjese të të rinjve i nevojitet më shumë 
kohë për një kalim të suksesshëm në përgatitjen profesi-
onale dhe prandaj kanë nevojë për një fazë të orientuar për-
gatitore. Kantoni Basel-Landschaft përmes integrimit profe-
sional ofron ndihmë për të rinj të moshës 15 deri në 25 vjeç 
në kalimin e tyre në një përgatitje profesionale:

KLASAT E INTEGRIMIT DHE TË ZGJEDHJES SË 
PROFESIONIT
Për të rinjtë, të cilët kanë ardhur në Zvicër pas përfundimit 
të  arsimit të detyruar, ka klasa të ndryshme të integrimit 
dhe të zgjedhjes së profesionit. Qëllimi është mësimi i 
gjuhës gjermane dhe përgatitja intensive për një arsimim 
të kualifikuar profesional.

OFERTAT KALIMTARE
Ofertat kalimtare  pasojnë pas përfundimit të arsimit të 
detyruar dhe zgjasin një vit. Qëllimi është që të rinjtë gjatë 
këtij viti të mund të fillojnë përgatitjen profesionale.  Pikat 
kryesore janë: Lëndët shkollore, zgjedhja e profesionit dhe 
kompetencat e rëndësishme profesionale dhe sociale për 
jetën profesionale. Ka oferta kalimtare shkollore si dhe 
të tilla që përmbajnë shumë praktikë në një profesion të 
caktuar.

INTEGRIMI PROFESIONAL BASEL-LANDSCHAFT
Integrimi profesional Basel-Landschaft ofron këshillime të 
ndryshme për t’i ndihmuar të rinjtë në fillim të një përga-
titjeje profesionale:

– Trajnimi në integrimin profesional
 Trajnimi në integrimin profesional ofron mbështetje 

specifike për gjetjen e një vendi të lirë për arsim 
profesional. Në bashkëpunim me këshilltarin mund 
të përgatiten dhe të zbatohen strategji për integrimin 
profesional. 

– Mentor për të rinjtë
 Njerëz me përvojë në fusha të ndryshme profesionale 

i shoqërojnë të rinjtë gjatë kërkimit të një vendi për 
përgatitje profesionale. Mentorët krijojnë një tandem 
me të rinjtë dhe mundësojnë kështu një ndihmë 
individuale. 

– Case Management BWB
 Sektori Case Management BWB ofron ndihmë në 

rastet kur integrimi në përgatitjen profesionale të një 
të riu është vështirësuar ose nëse rrezikohet seriozisht 
dështimi i kësaj përgatitjeje. Menaxherët e rastit 
përpiqen që përmes këshillimeve dhe shoqërimit 
të të rinjve të sigurojnë përfundimin e përgatitjes 
profesionale.  

– Sqarime
– Programe mësimi

Lajmërimi dhe pranimi në këto oferta është falas dhe i 
mundur në çdo kohë.

A E DINI QË ...
TË RINJTË ME LEJE TË PËRHERSHME QËNDRIMI C 
(OSE ME LEJE QËNDRIMI B PREJ MË SHUMË SE PESË 
VJETËSH), TË CILËT ABSOLVOJNË NJË KUALIFIKIM 
SHKOLLOR OSE PROFESIONAL, MUND TË PARAQESIN 
NJË KËRKESË PËR BURSË, NËSE PRINDËRIT E 
TYRE NUK KANË MUNDËSI TË MJAFTUESHME PËR TA 
FINANCUAR KUALIFIKIMIN E TYRE PROFESIONAL? 
INFORMACIONE RRETH TARIFAVE PËR KUALIFIKIM NË 
BL (061 52 79 99) OSE PRANË SHËRBIMIT PËR TË 
HUAJ BASELLAND.

Integrimi profesional Basel-Landschaft 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

Mentorimi 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Informacione rreth arsimit të mëtejmë profesional si dhe këshillime 
rreth mundësive të ndryshme:  
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung,  www.afbb.bl.ch

Kualifikim i mëtejshëm i përgjithshëm:  
Fachstelle Erwachsenenbildung, www.febl.ch 
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ARSIMI I MËTEJMË 
DHE PËR TË RRITUR

ARSIMI I MËTEJMË 
Bota jonë e sotme ndryshon çdo ditë me zhvillimet e saj të 
shpejta teknike, mobilitetin e shtuar dhe ndryshimet sho-
qërore. Ajo kërkon nga individi vazhdimisht njohuri të reja 
dhe aktuale si dhe kompetenca më të gjera. 

PËRGATITJA E MËTEJME PROFESIONALE
Ka kohë që njohuritë e mbledhura në shkollë nuk mjaftojnë 
për të gjithë jetën. Të gjithë ata që dëshirojnë të mos e 
humbasin hapin në botën profesionale, duhet të arsimohen 
në kontinuitet. Arsimi i mëtejmë është gjithashtu edhe një 
ofertë për ata që duan të hyjnë përsëri të tregun e punës 
ose edhe për persona që janë në kërkim të një orientimi të 
ri profesional. Kjo është arsyeja pse shkolla dhe shoqata 
të ndryshme profesionale bëjnë oferta të panumërta në 
fushën e arsimit të mëtejmë. Këto oferta mund të përm-
byllen me dëftesa të ofruara nga këto shoqata, me dëftesa 
të pranuara nga federata ose edhe fare pa dëftesë. Kohëz-
gjatja e ofertave të tilla shtrihet nga disa orë e deri në 
studime shumëvjeçare postdiplomike. 

ARSIMI I MËTEJMË I PËRGJITHSHËM
Edhe në sferën private dhe publike, arsimimi i përgjithshëm 
si dhe arsimi për të rritur paraqet mundësinë më të mirë 
për të mos humbur koherencën në fushën shoqërore dhe 
teknike. Zhvillimet shoqërore dhe teknike ndryshojnë aq 
shpejt, saqë shpesh nuk mjafton përvoja e fituar në jetë. 
Një prej sfidave është p.sh. interneti dhe rrjetet sociale si 
për përdorimin personal, ashtu edhe për shoqërimin dhe 
edukimin e fëmijëve dhe të rinjve. 

Rajoni Basel ka një gamë të pasur ofertash për të përm-
bushur nevojat individuale në sferën e arsimit të mëtejmë, 
si p.sh.
– Kurse të gjermanishtes (shih f. 11, Gjuha dhe 

komunikimi)
– Gjuhë të huaja
– Arsim i përgjithshëm
– Kompetenca bazë (matematikë e përditshme, shkrim, 

lexim, teknologji informative dhe komunikim)
– Përkujdesja ndaj shëndetit
– Kurse dhe takime informative për prindër

OFERTA TË ARSIMIT TË MËTEJMË
Arsimi i mëtejmë i përgjithshëm si dhe ai profesional zhvil-
lohet në kuadër të kurseve, studimeve, ligjëratave dhe 
referateve, por edhe p.sh. përmes kurseve elektronike 
(E-Learning). Shfrytëzimi i ofertave të tilla krijon edhe mun-
dësinë për të takuar persona të tjerë, të cilët interesohen 
për tema të njëjta. Aty mund të shkëmbeni përvojën tuaj 
dhe të lidhni kontakte personale. 

INFORMACIONE RRETH ARSIMIT TË MËTEJMË
Ofertat janë të shumta dhe prandaj nuk është gjithnjë e 
lehtë për të gjetur ofertën e përshtatshme. Këshillohet 
të pyesni miq dhe të njohur, kolegë dhe kolege të punës, 
shefin tuaj si dhe persona të tjerë rreth rekomandimeve 
dhe përvojave të tyre personale.

Në qendrat për informacione profesionale (BiZ) në Bott-
mingen dhe Liestal mund të merrni, pa pasur nevojë të 
caktoni takim, informacione dhe rekomandime neutrale 
rreth arsimit të mëtejmë dhe planifikimit të karrierës suaj 
nga punëtorët e këtyre qendrave, të cilët merren me kës-
hillime në fushën e profesionit, studimeve dhe planifikimit 
të karrierës.  Personeli profesional i këtyre qendrave ju 
ndihmon edhe nëse keni pyetje rreth pranimit të diplomave, 
përsëritjes së provimeve shkollore si dhe mundësive për të 
filluar studimet: shih www.biz.ch. 

Enti për përgatitjen profesionale dhe këshillime 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

Shkolla e përgjithshme tregtare Basel 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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MARTESA, LINDJA DHE VDEKJA

ÇFARË DUHET TË KENI PARASYSH PARA MARTESËS?
Zyra përkatëse civile e vendbanimit ofron informacione 
rreth dokumenteve të nevojshme për martesë dhe orga-
nizon kurorëzimin civil. Martesat fetare nuk mund të lidhen 
pranë zyrës civile. Detyra qendrore e zyrës së gjendjes civile 
është certifikimi i gjendjes civile – si p.sh. lindja, martesa, 
regjistrimi i partnerëve me gjini të njëjtë, vdekja dhe njohja 
e fëmijëve – përmes mbajtjes së regjistrave elektronik të 
gjendjes civile (Infostar) si dhe përgatitja e martesës dhe 
kryerja e kurorëzimit. Në INFORSTAR shënohen të gjitha 
lindjet, martesat, partneritetet me gjini të njëjtë, vdekjet 
dhe njohjet e fëmijëve që bëhen në kanton.
Kantoni Basel-Landschaft ka 1 zyrë të gjendjes civile. Ajo 
ndodhet në Arlesheim. 

CILAT JANË KUSHTET PËR LIDHJEN E MARTESËS?
– Duhet të keni mbushur moshën 18 vjeç dhe duhet të 

jeni i përgjegjshëm për veprimet tuaja.
– Duhet të jeni beqar
– Shtetasit e huaj duhet të kenë qëndrim legal në Zvicër
– Ligji ndalon martesat mes familjarëve (prindër, gjyshër) 

si dhe mes vëllezërve e motrave, vëllezërve e motrave 
nga nëna ose babai, pavarësisht se a janë familjarë nga 
prejardhja apo janë të adoptuar.

– Martesat me detyrim janë të ndaluara në Zvicër.

ÇFARË DUHET PASUR PARASYSH GJATË REGJISTRIMIT 
TË PARTNERITETEVE ME GJINI TË NJËJTË?
Për regjistrimin e partneriteteve me gjini të njëjtë vlejnë të 
njëjtat kushte si për lidhjen e martesave.

ÇFARË DUHET TË KENI PARASYSH PAS NJË LINDJEJE?
Pas lindjes fëmijët duhen lajmëruar në zyrën e gjendjes 
civile, e cila është përgjegjëse për vendbanimin tuaj. Nëse 
lindja bëhet në shtëpi, atëherë duhet sjellë me vete for-
mulari i plotësuar nga mamia. Nëse lindja bëhet në spital, 
atëherë spitali ia lajmëron këtë lindje zyrës së gjendjes 
civile. Interesohuni me kohë pranë zyrës së gjendjes civile, 
se cilat dokumente duhen marre me vete dhe dorëzuar në 
spital.

ÇFARË DUHET PASUR PARASYSH NË RAST VDEKJEJE?
Në rast vdekjeje duhet plotësuar vërtetimi i vdekjes nga një 
mjek. Pas kësaj i duhet lajmëruar rasti i vdekjes pa vonesë 
zyrës së gjendjes civile. Rasti i vdekjes mund të lajmërohet 
edhe në zyrën e banimit të vendbanimit të fundit të të vde-
kurit, nëse në vendbanimin e tij nuk ka një zyrë të gjendjes 
civile ose nëse vdekja ka ndodhur në një spital. Nëse 
vdekja ndodh në një spital ose azil pleqsh, atëherë drej-
tuesit e këtyre institucioneve janë të detyruar ta lajmërojnë 
këtë rast vdekjeje. 

Në rastet e tjera ky detyrim iu bie familjarëve. Sipas 
dëshirës mund të angazhoni një ndërmarrje private, e cila 
do të përcillte kufomën në varr, krematorium ose jashtë 
vendit. Shpenzimet për varrimin barten nga të afërmit. 

Interesohuni pranë zyrës së gjendjes civile se cilat doku-
mente duhen paraqitur për të lajmëruar një rast vdekjeje.

Zyra e gjendjes civile Basel-Landschaft 
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Orari E hënë deri të premten  
Ora 8 deri 12 dhe ora 14 deri 17 
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FEJA

Kushtetuta e kantonit Basel-Landschaft garanton lirinë 
e plotë të fesë dhe të ndërgjegjes. Çdo person gëzon të 
drejtën të vendosë se a dëshiron të jetë besimtar dhe cilës 
bashkësi fetare dëshiron t‘i përkasë. Askush nuk mund të 
detyrohet të ushtrojë fenë me zor. Liria fetare është një 
e drejtë individuale, e cila ushtrohet nga secili person në 
bazë të bindjeve të tij. Me rëndësi është të theksohet, 
që në Zvicër shteti qëndron para fesë. Liria fetare është 
e garantuar për aq kohë sa ajo nuk cenon ligjet zvicerane 
dhe ato të kantonit. Detyrës e shtetit është garantimi i lirisë 
dhe paqes fetare si dhe mbrojtja nga diskriminimi. Rreth 
përmbajtjes së besimeve të ndryshe nuk ka të drejtë të 
deklarohet. 

Në kantonin Basel-Landschaft kisha evangjeliste e 
reformuar, kisha katolike romake si dhe kisha katolike e 
pagëzuesve gëzojnë statusin e njësive publiko-ligjore. Sot 
në të dy kantonet Basel numërohen mbi 400 bashkësi fetare 
të krishtera dhe jo të krishtera. Krahas kishave të njohura 
publike janë të pranishme edhe kishat e lira të krishtera, 
kishat ortodokse si dhe kishat migrative. Në bashkësitë 
fetare jo të krishtera, të cilat janë të përfaqësuara në rajonin 
tonë përfshihet feja çifute, islami, alevitët, hinduizmi (tamil), 
budizmi, sikh-ët dhe lëvizje më të reja fetare.

Në vitin 2007 është themeluar në Basel tryeza e rrum-
bullakët e besimeve fetare, e bartur nga qendrat kantonale 
për integrim dhe e drejtuar nga koordinatorja për  çështje 
të besimit fetar. Ajo shërben si nyje mes bashkësive fetare, 
administratës dhe popullsisë. Krahas të autorizuarit për 
integrim, aty marrin pjesë përfaqësues të zgjedhur të dy 
shoqatave përfaqësuese si dhe 13 bashkësive fetare.

A E DINI QË ... 
EKZISTON NJË ZYRË, E CILA QUHET  
«KOORDINIMI I ÇËSHTJEVE FETARE»? 
Kjo qendër këshillon institucionet, bashkësitë fetare 
dhe personat privat lidhur me çështje dhe  
konflikte fetare.
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Tryeza e rrumbullakët Basel: 
Tryeza e rrumbullakët e besimeve fetare në Basel 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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MOBILITETI

SI FUNKSIONON QARKULLIMI PUBLIK?
Zvicra ka një prej rrjeteve më të dendura të qarkullimit 
publik në botë.

Të 86 komunat e kantonit Basel-Landschaft janë të lidhura 
me rrjetin publik të qarkullimit. Me një abonim të vetëm 
mund të udhëtohet në të gjithë Zvicrën veriperëndimore 
me autobus, tramvaj dhe tren. Qarkullimi publik funksionon 
mirë dhe është i përpiktë.

Me një abonim Halbtax të SBB mund të udhëtoni me çmim 
të ulur në të gjithë Zvicrën me tren, autobus dhe anije.

ÇFARË DUHET TË DI NËSE DUA TË UDHËTOJ ME 
VETURË APO MOTOR?
Keni ardhur nga jashtë vendit në Zvicër dhe keni patentë 
shoferi të huaj? Atëherë jeni i detyruar që brenda një viti 
nga hyrja në vend ta shkëmbeni kundrejt një patente 
shoferi zvicerane. 

Për këtë qëllim ju nevojitet një formular, të cilin mund ta 
shkarkoni nga faqja e internetit e institucionit për kontrol-
limin e automjeteve të motorizuara BL. Ky formular duhet 
plotësuar tërësisht, duke përfshirë edhe një test të shikimit, 
i cili mund të bëhet në një shitore optike apo mjek sysh 
zviceran dhe duhet shënuar në formularin e kërkesës. Ky 
formular duhet dorëzuar në administratën e komunës suaj. 

Administrata e komunës këtë formular ia dërgon instucionit 
për kontrollimin e automjeteve të motorizuara Basel-Land-
schaft (MFK), ku patenta juaj mund të shkëmbehet. Kër-
kesës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:  
– Fotografi me ngjyra për pasaportë 
– dokumenti origjinal i patentës së huaj të shoferit 
– kopja e lejes së qëndrimit

Nëse keni një veturë jashtë vendit, të cilën dëshironi ta 
importoni në Zvicër, atëherë keni kohë një vit nga data e 
hyrjes në Zvicër për ta regjistruar këtu.

Fillimisht duhet t‘i drejtoheni doganës zvicerane ku duhet 
zhdoganuar vetura. Para se të mund të kontrollohet vetura 
juaj ju nevojitet një vërtetim rreth gazrave që lëshon kjo 
veturë. Një test i tillë mund të bëhet në çdo garazhë në 
Zvicër. Sapo të përfundojë kjo mund të na kontaktoni dhe 
të caktoni me ne një orar në qendrën e kontrollimit të 
automjeteve të motorizuara (MFP) në Münchenstein. Kur 
të jetë kontrolluar vetura juaj në MFP mund të shkoni dhe 
ta merrni në institucionin për kontrollimin e automjeteve 
të motorizuara në Basel-Landschaft. Merrni me vete këto 
dokumente:
– Tabelat e huaja të veturës
– Dokumentet e huaja të veturës
– 13.20 A (Këtë dokument e merrni në doganë)
– Formularin me lejen për sjelljen e mallit
– Dëshminë e sigurimit (duhet marrë në një kompani 

zvicerane sigurimi)

iMbajtja e helmetës është e domosdoshme për drejtimin 
e motorit!

Pyetje të tjera si p.sh. rreth ndërrimit të patentës së huaj 
të shoferit apo regjistrimin e veturës suaj mund t‘ia drejtoni 
institucionit për kontrollimin e automjeteve të motorizuara.
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ÇFARË DUHET TË DI SI SHOFER/SHOFERE?
Në rrugët zvicerane vlejnë këto shpejtësi maksimale:
– brenda lokalitetit të mbyllur 50 km/orë
– jashtë lokalitetit të mbyllur 80 km/orë
– rrugë magjistrale 100 km/orë
– autostradë 120 km/orë
– Devijime nga këto shpejtësi sinjalizohen përmes 

tabelave

Autostradat janë me pagesë. «Vinjeta për autostradë» 
(«Autobahn-Vignette») mund të blihet nga ju dhe është e 
domosdoshme.

ÇFARË DUHET TË KEM PARASYSH  
KUR UDHËTOJ ME BICIKLETË?
Rregullat e qarkullimit rrugor vlejnë edhe për bicikletat. 
Kryerja e një kontrolli zakonisht është e panevojshme. 
Fëmijët që nuk e kanë arritur moshën shkollore nuk duhet t‘i 
japin bicikletës si pjesë e trafikut rrugor. 

Këshillohet mbajtja e një helmete për bicikleta.

CARSHARING
Carsharing është përdorimi i përbashkët i organizuar i një 
ose disa makinave. Veturat e një organizate Casharing zako-
nisht janë të shpërndara në të gjithë qytetin dhe ndodhen 
në parkingje të marra me qera. Ato ndodhen zakonisht në 
nyje të qarkullimit publik (stacione trenash, nyje tramvajesh, 
stacione të fundit të autobusëve etj.) ku mund të arrihen pa 
vështirësi nga anëtarët e tyre. 

Veturat e rezervuara në këtë mënyrë zakonisht përdoren për 
të arritur nga këto nyje të denduara në vende më të largëta. 
Në dallim nga veturat e marra me qera, këto lloj veturash 
mund të rezervohen edhe për t‘u përdorur për një kohë të 
shkurtër, si p.sh. me orë.

Informacione rreth qarkullimit publik:

Schweizerische Bundesbahnen  
www.sbb.ch

Tarifverbund Nordwestschweiz  
www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
www.blt.ch 

Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 

Regio S-Bahn Basel 
www.regio-s-bahn.ch 

Basler Verkehrs-Betriebe 
www.bvb.ch

Basler Personenschifffahrt 
www.bpg.ch

EuroAirport Basel Mulhouse 
www.euroairport.com 

A E DINI QË ... 
KËMBËSORËT SI PJESËMARRËSIT MË TË DOBËT NË 
TRAFIKUN RRUGOR, NUK KANË PËRPARËSI VETËM 
PASI TË KENË SHKELUR VIZAT E BARDHA, POR QË NË 
MOMENTIN QË NDODHEN NË TROTUAR NË ATË MËNYRË 
QË SHIHET QARTË QË DUAN TË KALOJNË RRUGËN? 
Prandaj shoferët duhet të ulin me kohë shpejtësinë. 
Megjithatë këmbësorët nuk mund ta marrin të drejtën  
e tyre me zor nëse vetura është afruar aq shumë,  
sa nuk ka mundësi të ndalojë.

Insitucioni për kontrollimin e automjeteve të motorizuara BL 
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

Leja e veturës: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Leja e shoferit: 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

Informacione rreth Carsharing në Zvicër: 
www.mobility.ch 
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JETA E PËRDITSHME 
DHE KOHA E LIRË

CILAT OFERTA TË KOHËS SË LIRË KAM NË 
DISPOZICION?
Krahas shkollës dhe profesionit, koha e lirë përbën një pjesë 
të rëndësishme të jetës sonë të përditshme. Ajo na mun-
dëson të pushojmë, por edhe të përjetojmë takime të reja. 

Kantoni Basel-Landschaft ofron një tufë ofertash për 
kalimin e kohës së lirë sipas shijes së secilit. Natyra kaq 
e ndryshme fton për shëtitje zbulimtare; qoftë në këmbë, 
me bicikletë, patina apo në kalë. Zbuloni kalatë, kështjellat 
dhe peisazhet e mrekullueshme. Çlodhuni nga jeta e për-
ditshme gjatë një shëtitjeje nëpër vendet e vetmuara në 
Arlesheim ose në Grün 80. Atje ndodhen edhe qendrat më 
të mëdha spotive të Zvicrës. Ofertat tona sportive shtrihen 
nga skijimi në Langenbruck e deri tek kajaku në lumin Rin. 
Por kantoni Basel-Landschaft ka çfarë të ofrojë edhe në 
aspektin kulturor. Na lejoni t‘ju rrëmbejmë tek romakët e 
vjetër në Augusta Raurica. Shijoni ekspozitat bashkëkohore 
të rangut botëror në shtëpinë e artit (Kunsthaus Baselland) 
ose vizitoni teatrot e ndryshme, kabaretë dhe lokalet me 
muzikë. Një numër i madh shoqatash sporti, kulture dhe 
të kohës ë lirë për fëmijë, të rinj dhe të rritur i kanë dyert e 
hapura për ju. Shfrytëzoni mundësitë për takime dhe lidhni 
kontakte të reja.

Informohuni përmes shtypit ditor, administratës komunale 
dhe entit kantonal të sportit.

PASAPORTA FAMILJARE
Pasaporta familjare ofron për vetëm 30 Franka në vit oferta 
të panumërta me lirim ose falas për familjet në Zvicrën 
veriperëndimore. I madh e i vogël mund të përfitojnë nga 
favoret interesante në fushën e sportit, të kulturës, të 

zbavitjes, ekskursionet, pushimet, kurset dhe kualifikimet, 
panairet dhe ekspozitat, shitoret dhe veprimtaritë sociale. 
Nga biletat për muze e teatër, biletat falas për pistën e 
akullt dhe pishinat, biletat falas për kinema e deri tek lirimet 
për qendrat sportive dhe shitoret.

Gjatë pushimeve verore, të gjithë ata që kanë mbetur në 
shtëpi dhe që vijnë nga komunat pjesëmarrëse në këtë 
projekt dhe janë nga 6 deri në 16 vjeç mund të përfitojnë 
nga pasaporta e pushimeve. Kjo ofron, ndarë sipas moshës 
së fëmijëve, evenimente të ndryshme interesante gjatë 
pushimeve.

Organizatorëve dhe fantazisë së tyre nuk i vihet asnjë 
kufi. Programi shtrihet nga vizitat në qendra të ndryshme 
prodhimi, aeroporti dhe zjarrfikësit e deri tek takimet me 
yjet e futbollit dhe shfaqjet, të cilat mundësojnë veprimtari 
kreative si p.sh. prodhimi i djathit, i sapunit me erë dhe 
shumë të tjera. Për një shumë modeste mund të blihet në 
administratën komunale një pasaportë e tillë për një javë. 
Për të nevojitet një fotografi pasaporte. Nga rasti në rast 
duhet bërë një lajmërim i pjesëmarrjes në këto aktivitete.

SPORT
Të gjithë ata që dëshirojnë të merren me sport në kantonin 
Basel-Landschaft do të gjejnë mundësi të panumërta si 
në sportin e organizuar, ashtu edhe në atë të paorganizuar. 
Enti për sportin është qendra kantonale e kompetencës për 
mbështetje e sportit dhe lëvizjes. Duke u mbështetur në 
ligjin për mbështetjen e sportit, ai krijon suaza të rëndë-
sishme për një zhvillim të mirë të sportit dhe lëvizjes për të 
gjithë popullsinë.

Të gjitha grupmoshat përfitojnë nga ofertat e gjera dhe 
publike të sportit, ndër të cilat mund të përmenden Vita-
Parcours, stazat finlandeze, parqet e lëvizjes, pishinat në 
natyrë, rrugët për biçikleta dhe shumë të tjera. Mbi 700 
shoqata sportive në kantonin Basel-Landschaft ofrojnë 
në radhë të parë stërvitje për të gjitha grupmoshat si dhe 
bëjnë oferta si në sportin e gjerë, ashtu edhe në atë pro-
fesional. Enti për sportin Baselland kujdeset që drejtuesit 
të jenë të përgatitur mirë, me qëllim që fëmijëve, të rinjve 
dhe të rriturve t’iu mundësojnë me kompetencë profesi-
onale aktivitete të rregullta sportive. Fëmijë të talentuar 

A E DINI QË ...
50% E POPULLSISË ZVICERANË MERR PJESË  
AKTIVE NË NJË SHOQATË?
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në fushën e sportit mund të shfrytëzojnë ofertat si Talent 
Eye ose të vizitojnë njësitë kantonale për promovimin e 
talenteve dhe arritjeve sportive Me gjithsej 130 aktivitete 
dhe kurse sportive, Enti për sportin organizon mesatarisht 
çdo tre ditë nga një aktivitet sportiv. Me këto oferta Enti për 
sportin dëshiron t’i nxisë qytetarët të ushtrojnë më shumë 
aktivitete sportive si dhe të lëvizin më shumë. Nga detyrat 
e shumta të Entit për sportin vlen të përmendet këshillimi i 
personave të veçantë dhe i shoqatave sportive. Ekipi i Entit 
për sportin është në dispozicion të të gjithë të interesuarve. 

SKAUTËT
Lëvizja e skautëve është një lëvizje ndërkombëtare edu-
kative për fëmijë dhe të rinj, e pavarur nga politika dhe feja, 
e cila është e hapur për njerëz nga të gjitha kombësitë dhe 
përkatësitë fetare. Qëllim i kësaj lëvizjeje është përkrahja e 
zhvillimit të të rinjve, me qëllim që këta të aftësohen për të 
marrë përgjegjësi për shoqërinë.

Skautët takohen rregullisht me të rinj moshatarë me ta për 
të përjetuar ngjarje të ndryshme. Ata kalojnë shumë kohë 
jashtë, ku mësojnë praktikisht se si mund të jetohet natyrë. 
Loja, zbavitja dhe aventurat qëndrojnë në rend të parë gjatë 
këtyre aktiviteteve. Respekti i ndërsjelltë dhe toleranca 
çojnë shpesh në lidhjen e miqësive të përjetshme.

Fëmijët dhe të rinjtë përgatiten njëkohësisht hap pas hapi 
për të marrë përgjegjësi mbi vete. Ata vendosin se çfarë 
ndodh në grupin e tyre dhe angazhohen për të tjerët. Pika 
kulminante e programit të skautëve janë me siguri kampet 
vjetore gjatë kohës së pushimeve.

JUNGWACHT DHE BLAURING
Jungwacht Blauring është në Zvicër shoqata më e madhe 
katolike për fëmijë dhe të rinj me 31‘000 anëtarë. Ofertat e 
shumta ftojnë fëmijët dhe të rinjtë të përjetojnë gjëra të reja 
dhe të zbulojnë aftësitë e tyre. Jungwacht Baluring është 
e lidhur me kishën katolike, mirëpo është e hapur për të 
gjithë të fëmijët dhe të rinjtë, pavarësisht nga përkatësia 
fetare dhe kultura. Rreth 14‘000 vajza dhe 9‘000 djem 
gëzojnë përkujdesjen vullnetare të afër 8‘000 kujdestarëve 
të rinj. Vajzat mund të hyjnë në Blauring, djemtë në Jung-
wacht. Në disa prej komunave Blauring dhe Jungwacht 
janë bashkuar në Jubla dhe takohen në grupe të përziera.

Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

Informacione rreth pasaportës familjare: 
www.familienpass.ch

Informacione rreth vitaparcoureve: 
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
Bileta e kohës së lirë e rajonit Basel për të rinj deri në moshën 
25-vjeçare ofron lirime të shumta dhe oferta falas. 
www.colourkey.ch

Puna e hapur me të rinjtë 
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Enti për sportin Baselland  
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

Informacione për skautët: 
www.pfadi-region-basel.ch

Informacione rreth Jungwacht dhe Blauring: 
www.jublabasel.ch 

A E DINI QË ... 
NË KANTONIN BASEL-LANDSCHAFT KENI NË  
DISPOZICION NË 12 KOMUNA VITAPARCOURE? 
Parcouret sportive të vendosura zakonisht nëpër pyje janë 
në dispozicion publik dhe përbëhen nga pika parcouresh, 
të cilat janë paraparë për ushtrimin e forcës, durimit,  
lëvizjes dhe koordinimit.
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OFERTA TË TJERA

Emigrimi zakonisht ka si qëllim përmirësimin e standardit 
të tyre jetësor dhe perspektivën personale dhe familjare. 
Emigrimi ofron shumë shanse, paraqet megjithatë edhe 
shumë sfida.

Lidhja e kontakteve të reja, mësimi i një gjuhe të re, jeta 
dhe puna në një ambient të ri, ambientimi me një kulrurë 
të re mund ta pasurojnë jetën jashtë mase.

Mirëpo njëkohësisht kjo do të thotë ndarje nga të njohurit, 
miqtë e vjetër dhe pjesëtarët e familjes si dhe mall për 
vendlindjen. Disa njerëz e përballojnë këtë gjendje me 
lehësi, disa të tjerë me mjaft vështirësi. Kërkesat janë të 
shumëllojshme: Mësimi i gjermanishtes, mbështetja e 
familjes në situatën e re, arritja e sukseseve në tregun e 
punës, lidhja e kontakteve të reja, ambientimi me men-
talitetin dhe kulturën zvicerane, respektimi i rregullave të 
këtushme. Këto kërkesa mund t‘i mbingarkojnë për një 
kohë të shkurtër apo të gjatë të sapoardhurit. Me rëndësi 
është që sapo të shfaqen shenjat e para të mbingarkesës, 
të kërkohet ndihmë dhe të mos pritet deri sa problemet 
t‘ju çojnë në kufinjtë e së mundshmes. Sa më parë që të 
kërkoni ndihmë, aq më mirë është si për ju ashtu edhe për 
ambientin rreth jush.

Në rajonin e Baselit ka qendra të shumta informative dhe 
këshilluese, të cilat ofrojnë si punë preventive, ashtu edhe 
intervenime në raste krizash. Këshillimet bëhen falas.
Shërbimi për të huaj në Baselland
Shërbimi për të huaj në Baselland (ald) është themeluar 
në vitin 1964 dhe si shoqatë e pavarur në aspektin fetar 
dhe politik ka për qëllim këshillimin, mbështetjen dhe inte-

grimin e qytetarëve të huaj që banojnë në kantonin Basel-
Landschaft përmes.

SHËRBIMI PËR TË HUAJ NË BASELLAND / ALD
Shërbimi për të huaj në Baselland (ald) është themeluar 
në vitin 1964 dhe si shoqatë e pavarur në aspektin fetar 
dhe politik ka për qëllim këshillimin, mbështetjen dhe inte-
grimin e qytetarëve të huaj që banojnë në kantonin Basel-
Landschaft përmes 
– informacioneve dhe këshillimeve
– ndërmjetësimit të përkthyesve me gojë 
– përkthyesve me shkrim 
– mbështetjes së hershme (gjermanisht në grupet e 

lojës) 
– kurseve të gjermanishtes për të rritur
– projekteve integrative
– bashkëpunimit dhe koordinimit me federatën, kantonin, 

komunat dhe të tretët

Shërbimi për të huaj në Baselland është në dispozicionin 
tuaj si qendër kompetente për emigrantë, zviceranë dhe 
institucione dhe persona që merren me çështje integrative.

QENDRA E TAKIMIT BASEL-LANDSCHAFT
Këshillime rreth çështjeve juridike të azilit, qëndrimit, 
masave të dhunshme, martesës, punës dhe sigurimeve.

QENDRA KËSHILLUESE E ZVICRËS VERIPERËNDIMORE 
KUNDËR DISKRIMINIMIT DHE RACIZMIT
Personat, të cilët e ndiejnë veten të diskriminuar duhet 
ta kenë mundësinë pët të marrë këshilla, për t‘u mbrojtur 
dhe të për të kërkuar resprekt, drejtësi dhe dinjitet. Dësh-
mitarë të sjelljeve raciste duhet të stimulohen që të marrin 
anën e drejtë dhe në këtë mënyrë të japin kontributin e 
tyre për një sjellje me respekt ndaj njerëzve me prejardhje 
dhe kulturë të huaj.

«Ndal racizmit» është e hapur për të gjithë ata, që për 
shkak të ngjyrës së lëkurës, gjuhës, pamjes së tyre të 
jashtme, përkatësisë fetare, nënshtetësisë apo pre-
jardhjes diskriminohen në çfarëdo mënyre. Diskriminimi 
mund të shfaqet gjatë kërkimit të punës apo banesës, 
në lokale dhe shitore, gjatë kontakteve me institucione 
dhe persona privat, në ambiente publike apo përmes 
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mediave. Nëse ju personalisht jeni prekur nga diskrimini 
ose jeni dëshmitar i një ngjarjeje të tillë, atëherë mund t‘i 
drejtoheni qendrës këshilluese kundër diskriminimit dhe 
racizmit «Ndal racizmit».

QENDRA E KONTAKTIT PËR EMIGRANTE DHE 
EMIGRANTË
Qendra e kontaktit e sheh veten si një ofertë që iu drejtohet 
sidomos personave që nuk arrihen lehtë, pak të integruar 
dhe me prejardhje të ndryshme. Çdo të mërkurë pasdite 
takohen mesatarisht 24 gra dhe fëmijë. Kjo qendër 
drejtohet nga dy bashkëdrejtuese. Gjatë përkujdesjes së 
fëmijëve ato ndihmohen edhe nga dy persona të tjerë. 
Gra të moshave dhe përkatësive të ndryshme kombëtare 
takohen kështu në një vend qendror për të shkëmbyer 
mendime, për të biseduar, kënduar dhe për t‘u marrë së 
bashku me punëdore. Fëmijët gëzojnë përkujdesje pro-
fesionale në gjuhën gjermane, ndërkohë që nënat e tyre 
merren me punë dore ose marrin pjesë në takime infor-
mative. Qëllimi është që emigranteve t‘iu mundësohet që 
të mund të gjinden sa më shpejt në komunat dhe institu-
cionet e tyre.

QENDRA MULTIKULTURORE PËR KËSHILLIME NË RAST 
VARËSIE NË TË DY PJESËT BASEL (MUSUB)
Ekspertë me përvojë nga vende të ndryshme ofrojnë kës-
hillime specifike në rastet kur paraqiten probleme varësie. 
Terapi indivuale, dyshe apo familjare për personat e prekur 
nga varësia dhe të afërmit e tyre. Punë preventive dhe kës-
hillime në gjuhët italisht, turqisht, spanjisht, portugalisht, 
kroatisht, maqedonisht dhe në gjuhën boshnjake. 

INFOREL – QENDËR E PAVARUR KËSHILLUESE PËR 
ÇËSHTJE FETARE DHE TË SEKTEVE 
Qendër takimi për informacione të specializuara dhe kës-
hillime në të gjitha çështjet rreth fesë dhe sekteve.

QENDRA E OMBUDSMENIT
Ombudsmeni Baselland është falas në dispozicion të popul-
latës si ndërmjetës i paanshëm në zgjidhjen e problemeve 
me instuticione dhe administrata të kantonit dhe komunave 
si dhe me institucione të tjera që kryejnë detyra shtetërore. 
Ai ofron këshilla dhe ndihmon në ndërmjetësimin e prob-
lemeve.

ALD Shërbimi për të huaj në Baselland 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Qendra e takimit në Baselland 
Anlaufstelle Baselland 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

«Ndal racizmit» 
«Stopp Rassismus» 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Qendra multikulturore për këshillime në rast varësie në të dy  
pjesët Basel (MUSUB)  
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Inforel, Informacione rreth fesë 
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Ombudsmeni BL  
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

A E DINI QË ...
QË DY HERË NË VIT BOTOHET REVISTA MIX MAGAZIN 
FÜR VIELFALT E KANTONEVE BE, BL, BS GR?
Revista MIX informon rreth temave lidhur me emigrimin 
dhe integrimin dhe dëshiron që lexuesit t‘i motivojë që ta 
shqyrtojnë këtë temë hapur dhe duke u bazuar në fakte. 
Revistën MIX mund ta abononi falas shumë lehtë duke 
i dërguar një emal zyrës së specializuar për çështje të 
integrimit (sid-integration@bl.ch) ose përmes faqes sonë 
www.mixmagazin.ch.

_WKB_alb.indd   39 01.07.16   17:17



40 | MIRËSEVINI NË ZONËN E BASELBIET!

RITET  
DHE FESTAT

Megjithë industrializimin dhe qytetërimin pjesërisht, masiv 
kantoni juaj i ri karakterizohet nga një larmi e madhe ritesh 
dhe zakonesh. Banorët e fshatrave tonë përkujdesen me 
përkushtim për traditat e tyre dhe do të kishin kënaqësi, 
sikur të njiheshit edhe ju me këto festa dhe rite. 

FASNACHT
Në pjesën katolike të Baselbiet të poshtëm, një javë para 
pjesës protestane të kantonit zotëron në shkurt/mars 
një larmi maskash me takime nëpër salla dhe parada me 
daulle dhe bilbila, muzikantë gugash dhe një mori per-
sonash të maskuar nëpër karroca dhe në këmbë. Edhe më 
të vjetra se këto rite të Fasnacht janë ritet e zjarrit, të cilat 
praktikohen ende në shumë vende: Sipas vendit mund 
të përjetoni zjarre të larta, paradë me lampione, pishtarë, 
fshesa të zjarrta dhe madje edhe karroca të zjarrta (si në 
Liestal) ose thyerje xhamash, hedhje të copave të ndezura 
të drurit (sidomos në Birseck dhe Leimental).

PRANVERA
Eierleset (Garë me vezë)
Të dielën pas pashkëve në shumë fshatra bëjnë garë 
dy ekipe të ndryshme se cili do të arrijë të mbledhë më 
shumë vezë të rreshtuara radhë-radhë. Gjatë kësaj loje 
të hareshme mund të përdoren edhe lloj-lloj mjetesh 
lëvizëse. Në fund përgatiten vezë të skuqura për të gjithë.

Maibäume (Pemët e majit)
Më 1 maj vendosen pranë pusit të fshatit pisha të vogla 
të zbukuruara si shenjë e gëzimit për ardhjen e pranverës. 
Në vendet që kanë ende grupe me veshje tradicionale 
organizohen gjatë të dielave të majit edhe këngë e valle.

Banntag
Në shumë vende nisen banorët dhe (përveç se në Sissach 
dhe Liestal) edhe familjet e tyre që në mëngjes dhe bëjnë 
një ecje të gjatë përgjatë kufirit të komunës së tyre. Në 
këtë mënyrë krijohen mundësi për mbajtjen e kontakteve 
me të njohurit, por edhe lidhjen e kontakteve me të ard-
hurit në komunë.

VERA
Festa federative
Më 1 gusht festohet ditëlindja e Zvicrës - dhe zona e 
Baselbiet feston gjithashtu. Gjithkund mbahen festa të 
mëdha dhe të vogla: Mbahen fjalime, piqen salçiçe, ka 
muzikë dhe fishekzjarre.

VJESHTA
Apfelhauet
Gjatë kësaj loje, e cila tashmë është e njohur vetëm edhe 
në zonën e Baselbiet, kalorësit gjatë vrapimit me pengesa 
duhet të përmbushin detyra të ndryshme. Gjithashtu: 
Festa e verës dhe parada me pishtarë.

DIMRI
Santichlaus
Në shenjë përkujtimi të Episkopit von Myra, më 6 dhjetor 
të çdo viti festohet St. Nikolaus (Shën Nikolau). Ky rit njihet 
që nga shekulli i 13-të. Në disa vende rreth datës 5/6 
dhjetor mbahet edhe një paradë e zhurmshme fëmijësh 
mespërmes fshatit. 

Gjithashtu: Nünnichlingler (24. Dezember, Ziefen) dhe 
tregjet në prag të Krishtlindjeve.

A E DINI QË ... 
«CHIENBÄSE» BAZOHET NË NJË RIT SHUMË TË 
VJETËR, I CILI E KA ORIGJINËN NË PËRZËNIEN  
PËRFUNDIMTARE TË DIMRIT? 
Me djegjen e grumbullit të madh të drurëve në kodrën e 
kalasë thyhet fuqia e dimrit dhe me pishtarë dhe fshesa të 
ndezura bartet fuqia ngrohëse e diellit nga flaka në kodër 
e deri tek lugina e errët.1. 1. Neujahrstag  Dita e Vitit të Ri

 *  Fasnachtsmontag E hëna e karnavaleve

 *  Fasnachtsmittwoch E mërkura e karnavaleve

 *  Karfreitag E premtja e mirë

 *  Ostermontag E diela e pashkëve

1. 5. 1. Mai 1. Maji

 *  Auffahrtstag Dita e ngjitjes në qiell

 *  Pfingstmontag E hëna e Rrëshajave 

1. 8. Nationalfeiertag Festa kombëtare

25. 12. Weihnachtstag Dita e Krishtlindjeve

26. 12. Stephanstag Dita e Stefanit

31. 12. Silvester Nata e Vitit të Ri

 * Për datat e sakta shih: 
  www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft
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Administrata e kantonit Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
Drejtoritë Drejtoria për ndërtime dhe mbrojtje të ambientit www.bl.ch > Bau-Umwelt

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 Drejtoria e arsimit, kulturës dhe sportit www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

 Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Drejtoria për financa dhe kishat www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

 Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Drejtoria për çështje të sigurisë www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 Drejtoria për ekonomi popullore dhe shëndetësi www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Dikasteret Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Enti për Arsim Profesional dhe Këshillim Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
 rreth Profesionit Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91 
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 Enti për Industri, Biznes dhe Punë www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

 Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 Enti për Emigracion www.bl.ch > Sicherheit > Migration

 Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 Institucioni për kontrollimin e automjeteve të motorizuara www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Enti kantonal për Çështje Sociale www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

 Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 Enti për Sport www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 Enti Statistikor www.statistik.bl.ch

 Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 Administrata Tatimore www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 Enti për Shkollat Popullore T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 Gjendja Civile T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch
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Zyrat e specializuara Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 Administrata e së drejtës civile/sektori i T 061 552 45 00 
 drejtësisë (marrja e nënshtetësisë) www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

 Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 Zyra e specializuar për arsimimin e të rriturve T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Zyra e specializuar për çështje familjare T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Mbështetja shëndetësore BL www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
  > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Zyra e specializuar për barazinë mes T 061 926 82 82 
 burrit dhe gruas www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Zyra e specializuar për çështje të integrimit T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Enti për Fëmijë, Rini dhe Handikapatë T 061 552 17 70 
  www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Zyra e specializuar për përkrahje të veçantë T 061 552 58 98 
 Enti për Shkollat Popullore www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Shërbimi i psikologut në shkolla në Binningen T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Shërbimi i psikologut në shkolla në Laufen T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Shërbimi i psikologut në shkolla në Liestal T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Shërbimi i psikologut në shkolla në Muttenz T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Shërbimi psikologjik shkollor në Allschwil T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
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Qendra për  Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
informacione Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
dhe këshillim Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Qendra e takimit Baselland për kërkues azili dhe www.stopprassismus.ch 
 Qendra këshilluese e Zvicrës veriperëndimore kundër   
 diskriminimit dhe racizmit «Ndal racizmit» 

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Shërbimi për të huaj në Baselland T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel 
 Qendra këshilluese për çifte dhe familje binacionale T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Qendra këshilluese për çështje të barrës dhe Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen  
 të marrënieve mes vete T 061 413 24 00, .bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Inforel, Informacione rreth fesë Inforel,  T 061 303 93 30, www.inforel.ch 
 Informacione rreth fesë

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Qendra intervenuese kundër dhunës familjare T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 Frauenplus Baselland, qendër kontakti T 061 921 60 20 
 për emigrante dhe emigrantë www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Zyra për burra e rajonit të Baselit www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Këshillime për nëna dhe baballarë Baselland BL 
 për të dy pjesët e Baselit 

 Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 Qendra e ombudsmenit T 061 552 62 90

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Ndihma për viktimat e të dy pjesëve të Baselit T 061 205 09 10 
  www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit T 061 921 55 55 
 Qendra e kontaktit Gruaja dhe Puna www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
  T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel 
 Shoqata BVG dhe informata rreth kasës T 061 261 02 62  
 së pensioneve www.pensionskassenauskuenfte.ch

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft T 061 927 64 64 
 Oda ekonomike Baselland Shtëpia e Ekonomisë www.kmu.org 
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Spitalet Klinika për gra    >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Klinika Hirslanden Birshof T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Klinika Arlesheim T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Spitali kantonal Baselland Bruderholz T 061 436 36 36 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Spitali kantonal Baselland Laufen T 061 400 80 80 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Spitali kantonal Baselland Liestal T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Psikiatria Baselland T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 Zvicra. Tropen- und Public Health-Institut T 061 284 81 11 
  www.swisstph.ch

 Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 Spitali Dornach T 061 704 44 44 
  www.so-h.ch

 Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 Spitali universitar për fëmijë për  T 061 704 12 12 
 të dy pjesët e Baselit www.ukbb.ch

Zyrat e specializuara Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Fachhochschule Nordwestschweiz www.fhnw.ch 
 Selia dhe Administrata 

 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Shkolla e lartë për arkitekturë, ndërtim dhe gjeomatikë T 061 467 42 42, www.fhnw.ch

 Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Shkolla e lartë për Life Sciences T 061 467 42 42 
  www.fhnw.ch

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Shkolla e lartë pedagogjike T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Universiteti i Baselit T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte
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Koha e lirë Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
Kultura Biblioteka kantonale Baselland T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
  T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

 Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 Muzeu i poetëve dhe i qytetit Liestal T 061 923 70 15 
  www.dichtermuseum.ch

 Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 Pasaporta për familje e rajonit të Baselit T 061 691 09 45 
  www.familienpass.ch

 Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
  T 061 706 42 42 
  www.goetheanum.org

 Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
  T 061 921 10 22

 Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal 
  T 061 921 14 17

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Shtëpia e kulturës Palazzo T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Dhoma e kulturës Marabu www.marabu-bl.ch

 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 Qendra kulturore Altes Schlachthaus Laufen T 061 761 85 66 
  www.kulturzentrumlaufen.ch

 Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 Shtëpia e artit Baselland T 061 312 83 88 
  www.kunsthausbaselland.ch

 Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
  T 061 552 59 86 
  www.museum.bl.ch

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Qyteti romak Augusta Raurica T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Parku i skulpturave në manastirin Schoenthal T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

 Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
  T 061 313 60 98 
  www.theater-roxy.ch 

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
  T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Botuesi Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Tekstet Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

Statistikat Statistisches Amt BL

Pamja dhe realizimi www.anja-wild.ch

Përkthimi www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Shtypi Botim vetjak / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

Letra 100% Recycling

PDF www.integration.bl.ch

Copyright Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Botimi Botimi i 4-ërt, versioni 2.0/ shqip / Albanisch 
 Botimi i parë 2012

Gjuhët * Gjermanisht, shqip, anglisht, frëngjisht, italisht, portugalisht, rusisht,  
  spanjisht, serbisht/kroatisht, gjuha tamile, turqisht 
 ** Tigrinya

IMPRESUM

Kantoni nuk është përgjegjës oër përmbajtjen e faqeve të përmendura të internetit.  
Përmendja e organizatave private apo faqeve të internetit shërben vetëm si ndihmë  
orientuese për të sapoardhurit dhe nuk përbën një pasqyrë të plotë.
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SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

Ndihma e shpejtë

Policia

Zjarrfikësit 

Helmime

Raste nevoje

Ndihmë për fëmijë dhe të rinj

Shtëpia për gra (dhuna familjare)

Zyra për burra

Shërbimi mjekësor

Spitali kantonal Bruderholz

Spitali kantonal Laufen

Spitali kantonal Liestal

Spitali universitar për fëmijë për të dy pjesët e Baselit (UKBB)

Farmacia në rast urgjence BS/BL 

NUMRA TË RËNDËSISHËM  
NË RAST URGJENCE

144

112 oder 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75
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