
Mirserdhët në kursin e formimit civil dhe informimit mbi jetën në 
Itali

dhe mirserdhët në Toskan! 

Kursi i formimit civil  dhe i informimit mbi jetën ne Itali konsiston në një vidio i cili zgjat 
5 orë dhe është i ndarë në 5 pjesë. 

Programi i ditës

Ora 8.30 Regjistrimi i pjesëmarrësve

Ora 9 – 10: Shikimi i pjesës së parë të vidios për të njohur parimet themelore të 
Kushtetutës Italiane (të drejtat dhe detyrat, organizimin e shtetit Italian).

Ora 10 – 11: Shikimi i pjesës së dytë të vidios për të njohur në cila zyra të 
administrates publike mund të drejtoheni për punë, bashkim faliliar, leje qëndrimi, 
patentë. (Prfekturë, Kuesturë, Karabinjerët, Policia finanziare, Inspektoriati shtetëror 
për trasport).

Ora 11 – 11.30 Pushim

Ora 11.15 – 12.15: Shikimi i pjesës së tretë të vidios për të njohur botën e punës 
(taksat, kontributet, pensionet, deklarimet e te ardhurave, sindikatat), Sistemin 
shëndetsor të rrethit (zgjedhjen e mjekut, shërbimet e ofruara nga konsultoret dhe 
vaksinimet), kompetencat e Bashkisë (regjistrimi në zyrat e gjëndjes civile, 
shërbimi social).

Ora 12.15 – 13.15: Shikimi i pjesës së katërt të vidios për të njohur botën e shkollës 
(regjistrimi i fëmijeve, kurset e gjuhës italiane per te rritur).

Ora 13.15 – 14.15: Shikimi i pjesës së pestë të vidios per te njohur organizimin e 
qytetit, bashkëjetesën e banorëve në të njëjtën ndërtesë banimi (pallat), 
(përdorimet, zakonet dhe rregullat e bashkëjetesës), seleksionimi i mbeturinave, ku 
mund të drejtoheni për çdo nevojë (zyra e emigracionit te Bashkisë)

Për të kujtuar:

• Pika e referimit për çdo nevojë është Bashkia ku ju jetoni.

• Për çdo information vizitoni  sitin PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri 
Immigrati) www.immigrazione.regione.toscana.it

• dhe mund te shkruani në: immigrazione.pref_firenze@interno.it

• Një tjetër sit që mund të vizitoni : Portale Integrazione Migranti
www.integrazionemigranti.gov.it

• Për të mësuar gjuhën italiane është e rëndësishme të merrni pjesë ne kurset e 
italishtes.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/

