
Pilotprojekti "Mbështetje e hershme Gjuhësore"
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil

 Gjuha gjermane është e rëndësishme për suksesin në shkollë!
 Fëmijët mësojnë më lehtë kur janë të vegjël!
 Ne ofrojmë mbështetje gjuhësore për fëmijën tuaj në grupet e lojës,
 Qendrat ditore dhe familjet ditore!

Të dashur prindër

Komunat e Leimentalit të Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil dhe Therwil po zbatojnë së 
bashku një projekt për mbështetjen e hershme gjuhësore për fëmijët në gjuhë të huaj. Qëllimi i projektit 
është të inkurajojë fëmijët në gjuhë të huaj të mësojnë gjermanisht. 

Fëmija juaj mund të marrë pjesë në projekt. Mbështetja gjuhësore bëhet një vit para kopshtit. Fillon në gusht 
2023 dhe zgjat një vit. Trajnimi gjuhësor zhvillohet në një qendër ditore (Kita), në grup lojërash ose në familje 
ditore dhe zhvillohet dy herë gjysmë dite në javë. Jepini fëmijës tuaj mundësinë të mësojë gjermanisht në 
moshë të re. Informohuni dhe regjistrojeni fëmijën tuaj! Të gjitha dokumentet që ju nevojiten për regjistrim 
janë bashkangjitur kësaj letre. Detaje të mëtejshme do të merrni në takimin informativ.

Në projektin e mbështetjes së hershme të gjuhës, nuk mbahet mësimi shkollor. Ju mund të gjeni shumë filma 
në www.kinder-4.ch. Filmat tregojnë se si fëmijët mësojnë të flasin dhe si promovohet mësimi i gjuhës dhe si 
mund ta ndihmoni fëmijën tuaj me këtë. Filmat janë përkthyer në shumë gjuhë.

Ju ftojmë në takimin informativ.
Ne do t'ju njohim me detajet dhe do t'ju tregojmë procesin e regjistrimit.

Data: E shtunë, 4. shkurt 2023
Koha: 10.30 ora
Vendi: Wehrlinhalle, Schulstrasse 6, 4104 Oberwil

Në takimin informativ do të mësoni detaje rreth projektit:
- Informacion mbi qendrat ditore, grupet e lojërave dhe kujdestarët e fëmijëve që ofrojnë mbështetje   
gjuhësore.
- Informacionet se si të regjistroni fëmijën tuaj.
- Informacionet për kostot. Komuna juaj e vendbanimit mbështet financiarisht familjet që marrin pjesë në 
projekt (mbështetja varet nga të ardhurat tuaja).

Një përkthyese ose një përkthyes do të përkthejë informacionet në gjuhën tuaj amtare sipas nevojës.



Nëse keni ndonjë pyetje, mund të kontaktoni të hënën. Unë mund t'u përgjigjem pyetjeve tuaja në frëngjisht 
dhe anglisht. Në dokumentacionin e Bashkangjitur do të gjeni adresat e urave-ndertuese të HEKS. Ata janë të 
informuar për projektin pilot dhe mund t'u përgjigjen pyetjeve tuaja në gjuhë të tjera.

Me përshëndetje
Për projektin pilot për mbështetjen e hershme gjuhësore në Leimental

Véronique Alessio-Isler
Zëvendës kreu i qendrës koordinuese për mbështetjen e hershme gjuhësore në Leimental                                       
(i kufizuar nëntor 2022 - qershor 2023)

Telefon 061 405 43 18 
Email veronique.alessio@oberwil.bl.ch.

Dokumentat e bashkangjitur

- Formulari i regjistrimit për takimin informativ                                                                                                          - 
Fletushkë për promovimin e gjuhës Leimental                                                                                                                                   
- Kantoni Basel-Landschaft: Informacion Fëmijët duan të flasin.                                                                                            
- Formulari i regjistrimit për fëmijën tuaj për mbështetje të hershme gjuhësore                                                                       
- Fletë kontakti ndërtuesit e urave HEKS

mailto:veronique.alessio@oberwil.bl.ch


Gemeindeverwaltung Oberwil
Véronique Alessio-Isler
Hauptstrasse 24
4104 Oberwil 

Regjistrimin

për arsye informative "Mbështetje e hershme gjuhësore në Leimental" nga e shtuna, 4 
shkurt 2023 në Wehrlinhalle në Oberwil

Emri dhe mbiemri
Nena ………………………………………………………………………….
Emri dhe mbiemri
Babai: ………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………….

Vendi: ………………………………………………………………………….

Numri i telefonit: ………………………………………………………………………….

E-Mail Adresa: ………………………………………………………………………….

Unë mund të komunikoj verbalisht në gjuhët e mëposhtme: 

O   deutsch O   français O   italiano O   ትግርኛ
O   español O   português O   english O   لعربية,
O   shqip O   ukrainisch O   türkçe O

Ju lutemi dërgoni regjistrimin tuaj në adresën e mësipërme deri të premten, 13 janar 2023 ose me email në 
veronique.alessio@oberwil.bl.ch



Mbështetje e hershme Gjuhësore                                                                                                                                        
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil

Një përmbledhje e Pilotprojektit „Mbështetje e hershme gjuhësore në Leimental“

Sfondi                                                                                                                                                                                                      
Të kuptuarit e gjuhes gjermane luan një rrol të rëndësishëm dhe qendror ne jeten tonë të përditshme. 
Kompetencat gjuhësore janë të rëndësishme për edukim te suksesshëm shkollor dhe për ngritjen e mëte-
jshëm në Profesionin e Jetes. Në tre vitet e para të jetës, të mësuarit e gjuhës është më e lehte dhe më 
argetuese.                                                                                                                                                                                                           
Gjashtë Komunat e Leimentaler Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil dhe Therwil kanë 
një synim të madh e të përbashkët, Fëmijët nga gjuhët e huaja sa më herët të familjarizohen me gjuhën 
gjermane. Për këtë arsye, ata kanë një Koncept te përbashkët në mbështetje të gjuhës për fëmijet nga 
gjuhët e huaja dhe synojnë realizimin e përbashkët te Pilotprojektit „Mbështetje e Hershme Gjuhësore në 
Leimental“

Objektivi                                                                                                                                                                                                                         
Objektivi tre vjetorë i Pilotprojektit (nga Gushti 2020 deri në Qershor 2024) është, fëmijet nga gjuhët e 
huaja një vit para se të hyjnë në Kopsht, ti mbështesim në gjuhën gjermane, që me njohuri më të mira të 
hyjnë në kopsht.                  

Grupi Synues.                                                                                                                                                                                                             
Grupi Synues i Pilotprojektit janë fëmijet nga gjuhët e huaja, të cilët qëndrojnë një vit para hyrjes së tyre 
në Kopsht dhe (gjuha amtare) e tyre nuk është gjermanishtja. 

Mbështetja gjuhësore në jetën e përditshme                                                                                                                                
Mbështetja gjuhësore do të integrohet në jetën e përditshme të fëmijëve. Përvec njohurive profesionale të 
personave me mbështetje gjuhësore, kontakti i fëmijeve nga gjuhët e ndryshme me fëmijët e gjuhës gjer-
mane luan një rrol të rëndësishëm në përfitimin e njohurive gjuhësore. 

Gjithpërfshirja e Mbështetjes gjuhësore                                                                                                                                        
Mbështetja gjuhësore e Pilotprojektit zhvillohet në dy gjysme dite në javë. Mbështetja gjuhësore do të 
zvillohet gjatë një vitit në njërën nga kopshtet Ditore të Fëmijëve, Grupet e Lojrave ose Familja Ditore. 

Zgjedhja e një oferte                                                                                                                                                                                     
Familjet zgjedhin ku do ti regjistrojnë ose ku do të marrin pjesë fëmijët e tyre nga keto opcione të ofruara: 
Grupet e lojes, Kopshti Ditor i Fëmijëvë ose Familja Ditore. 

Asistenca Financiale nga ana e Komunes                                                                                                                                        
Komuna përkrah familjet, të cilave, te ardhurat e tyre nuk mbulojne kostot e mbeshtetjes gjuhesore. 

Informacione të mëtejshme:

Véronique Alessio-Isler,
Zëvendës kreu i qendrës koordinuese për mbështetjen e hershme gjuhësore në Leimental                                       

 061 405 43 18

 veronique.alessio@oberwil.bl.ch

mailto:veronique.alessio@oberwil.bl.ch


      
 

Frühe Sprachförderung 
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil 

 

 

Teilnehmende Spielgruppen, Kitas und Tagesfamilien 
 

Schuljahr 2023/24 

 

Binningen 

Spielgruppe Margarethen 

Margarethenstrasse 32 

4102 Binningen 

Tel. 076 570 32 75 

nadia.clemente@bluewin.ch  

Spielgruppe Zwärgligarte 

Weidweg 8 

4102 Binningen  

Tel. 079 287 18 58 

jonaservice@bluewin.ch 

www.kgbb.ch  

 

Spielgruppe Brummbärli 

Curt Goetz-Strasse 21 

4102 Bininngen 

Tel. 079 509 52 83 

deniseherb@icloud.com  

www.faz-binningen.ch  

 

Tagesfamilien Binningen-Bottmingen 

Therwilerstrasse 11 

4103 Bottmingen 

Tel. 061 421 23 71 

kinderbetreuung@gmx.ch  

 

 

Bottmingen 

Spielgruppe Pünktli 

Binningerstrasse 19 

4103 Bottmingen 

Tel. 078 798 49 49 

spielen@puenktli.com  

www.puenktli.com 

 

 

Tagesfamilien Binningen-Bottmingen 

Therwilerstrasse 11 

4103 Bottmingen 

Tel. 061 421 23 71 

kinderbetreuung@gmx.ch  

Spielgruppe zum BOZ       

Therwilerstrasse 14 

4103 Bottmingen 

Tel. 076 570 32 75 

np.spielgruppezumboz@bluewin.ch 

www.bottmingerzentrum.ch/spielgruppe 
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Ettingen 

 

Spielgruppe Colibri 

Kammermattweg 10 

4107 Ettingen 

Tel. 061 821 64 63 

fiorenza@colibri-kids.ch 

www.colibri-kids.ch  

Spielgruppe Sunnereedli 

Im Mühlegarten 2ü 

4107 Ettingen 

Tel. 078 806 19 65  

vivienne@spielgruppe-sunnereedli.ch 

www.spielgruppe-sunnereedli.ch   

 

Oberwil 

Spielgruppe Spielwerkstatt Schnäggehüsli 

Rebgartenweg 45 

4104 Oberwil 

Tel. 076 722 21 99 

administration@swso.ch 

www.swso.ch 

Spielgruppe Sunneschyn 

Hallenstrasse 8 

4104 Oberwil 

Tel. 061 402 11 55 

info@spielgruppesunneschyn.ch 

www.spielgruppesunneschyn.ch  

 

 

BLIS Baselland International School 

Hohestrasse 150 

4104 Oberwil 

Tel. 061 301 00 69 

anja.herzog@bliss.swiss 

https://www.blis.swiss   

Kita Familycare Oberwil 

Bahnhofstrasse 37 

4104 Oberwil 

Tel. 061 401 50 77 

kita.oberwil@familycare.ch  

www.familycare.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Auskünfte:  

Véronique Alessio 
Stellvertretende Leiterin Koordinationsstelle Frühe Sprachförderung im Leimental 
 061 405 43 18 
 veronique.alessio@oberwil.bl.ch   
     www.oberwil.ch / Bildung / Frühe Sprachförderung  
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Mbështetje e Hershme Gjuhësore                                                                                                                                        
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil

Regjistrimi                                                                                                                                                                                         
për pjesëmarrëje në Pilotprojektit te mbështetjes së hershme të gjuhës në Leimental                                                                          

Regjistrimi i fëmijës tuaj është i detyrueshëm. Ju lutemi sillni rregullisht fëmijet tuaj, kështu që 
ata të  mund të përfitojnë plotësisht nga mbështetja gjuhësore. 

1) Te dhënat e Fëmijes dhe Prindërve

Emri dhe Mbiemri i Fëmijes:

Ditëlindja e Fëmijes:

Nacionaliteti i fëmiut:

Emri dhe Mbiemri i Nënës:

Emri dhe Mbiemri i Babait:

Rruga:

Telefoni:

E-Mail:

 Pjesa ne vijim plotësohet nga oferta e ndihmës gjuhësore të (Kopshtëve, Grupeve të lojrave dhe     
shoqatës Ditore Familjare).

2) Zgjedhja e ofërtes së mbështetjes gjuhësore

Emrat e ofertave të mbështetjes gjuhësore:

Emri i drejtuesit:

a) Te regjistruarit gjysëditorë

Dita E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte
Paradite ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pasdite ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Kostoja:             CHF ___________

Për mbështetje financiare nga ana e komunës, ju mund te paraqisni një kërkesë në administratën komunale. Ju 
lutemi përdorni formularin e aplikimit. Personi  i kontaktit do jetë në disponimin tuaj dhe do u përgjigjet me 
kënaqësi çdo pyetje që ju mund të keni. 

Data, Nënshkrimi e Prindërve:                                 Data, Nënshkrimi i Drejtuesit:



 
 
 

  
 

Projekt Brückenbauer:innen - Kontakte pro Sprache - 2023 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iz, 18.02.2023 

Sprachen Telefon 

Shqip (Albanisch) 079 767 76 94 – Igballe Salihu 

 079 766 50 13 – Charifa Zarbane (Arabisch)العربية

Português (Portugiesisch) 079 766 90 26 – Ana Maria Senn 

தமிழ் (Tamilisch) 079 266 90 21 – Sarojini Kannathasan 

ትግርኛ (Tigrinya) 079 133 80 03 – Helen Haile 

Türkçe (Türkisch) 079 767 18 35 – Lülfer Aksu 

Español (Spanisch) 079 139 12 13 – Gladys Rueggsegger-Flores 


