
Amt für Schule und Weiterbildung

Mbështetje për  
temën e arsimit

SHKOLLË
SHOQËRIM

KËSHILLIM

ARSIM

IDE

për nxënës të imigruar dhe  
nxënëse të imigruara

Fallscouts

Kontakt për shkollat fillore: Amt für Schule und Weiterbil-
dung Abt. Integration, Bildungsberatung, Schul sozialarbeit

Freddy Kika
Tel. 02 51/4 92-28 86, celulari: 01 51/12 28 53 28 
kikakongo@stadt-muenster.de

Colleen Püschel
Tel. 02 51/4 92-28 23, celulari: 01 76/14 95 00 71 
pueschel@stadt-muenster.de

Eva Brüning
Tani për tani në kohën e prindërve

Kontakt për shkollat që çojnë më tej: Verbund Sozial-
therapeutischer Einrichtungen NRW e. V. (VSE NRW e. V.)

Fiona Hinz (Lagja ‘Nord’, ‘Nordost’)
Tel. 01 78/ 4 70 58 24 
hinz.fallscout@vse-nrw.de

Joanna Harmus (Lagja ‘Südost’)
Tel. 01 78/ 4 70 59 12 
harmus.fallscout@vse-nrw.de

Ludgera Voß (Lagja ‘Südost’)
Tel. 01 78/ 4 70 58 19
voss.fallscout@vse-nrw.de

Katharina Schöne (Lagja ‘West’)
Tel. 01 78/470 59 70
schoene.fallscout@vse-nrw.de

Anna Nienerowski (Lagja ‘Südwest’)
Tel. 01 78/ 4 70 58 37
nienerowski.fallscout@vse-nrw.de

Philipp Naumann (Lagja ‘Südwest’)
Tel. 01 76/14 70 57 41
naumann.fallscout@vse-nrw.de
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Fallscouts janë të gatshëm për fëmijë e të rinj të imigruar dhe familjet  

e tyre. Ne jemi shoqërues dhe shoqëruese për temën e arsimit.

Ne jemi të gatshëm për familjet. Ne shoqë-
rojmë, këshillojmë dhe mbështetim.

Në lagje, në shtëpi dhe në shkollë
•  Ne i mbështetim prindërit në bisedën me shkollën 

dhe për temat e arsimit. 
•  Ne ju këshillojmë ju dhe fëmijët tuaj, se si rruga e  

arsimit mund të arrihet, ku dhe si vazhdohet dhe 
kush ndihmon gjatë kësaj. 

•  Ne kemi kontakte me shumë institucione këshilluese  
dhe arsimore, ne njohim shumë oferta për mbësh-
tetjen e mëtejshme dhe shoqërojmë p.sh. edhe për 
shoqatat e sportit ose muzikës. 

Biseda me Fallscouts mund të caktohen në mënyrë 
individuale – ne jemi fleksibël në aspektin kohor dhe 
hapësinor.

Në kafene për prindërit
•  Ne ftojmë për kafene për prindër në lagje – në  

qendra për familje ose në institucione për refugjatë 
– dhe informojmë atje mbi tema të arsimit dhe  
u përgjigjemi pyetjeve tuaja.

Fallscouts ka në çdo lagje dhe në rast nevoje  
ata vijnë në çdo shkollë. 
 
Lidhni thjeshtë kontakt me ne, nëse ju   
dëshironi mbështetje nga një Fallscout.

Ne jemi të gatshëm për ekspertë. Ne koope-
rojmë, mbështetim dhe krijojmë rrjete. 

Fallscouts i plotësojnë ofertat e punës sociale në 
shkollat dhe në punën e arsimit.

•  Ne e mbështetim shkëmbimin midis familjeve të 
imigruar dhe shkollës ose institucioneve të tjera 
arsimore dhe këshilluese. 

•  Ne këshillojmë ekspertë gjatë zhvillimit të koncep-
teve individuale të nxitjes dhe gjatë koordinimit të 
ofertave. 

•  Ne e shoqërojmë punën ndërkulturore të prindërve 
në shkollat. 

•  Në rast nevoje ne marrim pjesë në biseda me  
prindërit ose në mbrëmjet me prindër. 

Ne kooperojmë me qendra të këshillimit dhe prota-
gonistë të arsimit në lagje dhe sigurojmë kështu një 
integrim të mirë të familjeve në vend. Në rast nevoje 
ne bashkëpunojmë me përkthyes respektivisht  
ndërmjetës/e gjuhësorë/-e dhe kulturorë/-e.

Fallscouts punojnë tek të gjitha format e shkollës  
dhe mund të kërkohen nga të gjitha shkollat.


