Oferta për fëmijët e vegjël

Not për foshnja

Biblioteka Widnau

Not për foshnja nga 4 deri në 12 Muaj

Huazimi i Librave, Gazetave, Transportuesve të zërit dhe DVD’ve.

Not për Prindër-Fëmijë

Përrallat për të vegjlit:

ElKi-Not për fëmijë nga 1 deri në 4 vjeç

Çdo të Mërkure të 1 të muajit (përveç pushimeve shkollore), ne
tregoim përralla për të vegjlit në Bibliotekën në Widnau. Duke
filluar nga ora 15.30, hyrja është e lirë. Datat e sakta mund ti gjeni
në faqen kryesore (homepage) të Bibliotekës.

Kjo ofertë aktualisht nuk është më e vlefshme.

Adresa Kontaktuese:
Rütistrasse 23, 9443 Widnau,
info@bibliowidnau.ch, Tel. 071 722 63 88

Çmimi:
Abo familjare Fr. 60.– në vit, Abo e vetme Fr. 35.– në vit,
Klientët-Finanzuesit Fr. 100.– në vit

Tarifa e huazimit të Librave:
Nx ë nës/S tu dent F r. 3.– , pë r të rri tu r Fr. 5.–

Biblio Rii, Bibliothek Oberes Rheintal
Adresa Kontaktuese:
Churerstrasse 1B/C, 9450 Altstätten, Tel. 071 755 41 13

Më shumë Info:
www.bibliorii.ch
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Takim shoqëror

Kopshti i akullit

Për fëmijët nga lindja deri në 4 vjeç.

Për fëmijë nga 4 vjeç

Fëmijët dhe nënat takohen për të luajtur, shkëmbyer ide dhe për të
bërë një takim komod.

Në kopshtin e akullit, fëmijët mësojnë të bëjnë patinazh në mënyrë
të lojës Fokusi është në shijimin e sporteve. Kopshti i akullit
poashtu shërben si një bazë për hyrjen në Klubin e Patinazhit në
akull në Mittelrheintal ose në Klubin e Patinazhit në Rheintal.

Zeit/Dauer:Koha/Kohëzgjatja:

Koha/ Kohëzgjatja:

Dy here në muaj, të Enjteve në mëngjes nga ora 09h00 – 11h00

Adresa kontaktuese:

Nga Tetori deri në Mars, të Martën ose të Enjten nga ora
15.45h – 16.30h ose të Dielën nga ora 08.45h – 09.30h

Güetlistrasse 34, 9443 Widnau

Adresa Kontaktuese:

Përsoni kontaktues:

Eislaufverein Mittelrheintal EVM

Marion Steck, Tel. 079 856 24 35

Personi Kontaktues:

Vendi i takimit:

Martina Frei, Tel. 079 226 45 26, martina.frei@citymode.ch

Jakobihus

Vendi i takimit:

Çmimi:

Eishalle Widnau

Kontributi i shpenzimeve prej Fr. 2.– për vizitë

Çmimi:
Fr. 80.– deri 100.– (Fr. 10.– për një ditë kursi)
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Edukimi i hershëm pedagogjik

Kids Fliz, TZ Rheintal

Ofertë për Familjet me Fëmijë me Aftësi të Kufizuara ose me Probleme të Zhvillimit. Mbështetja zakonisht bëhet brenda kornizës
familjare dhe përcaktohet sipas temave të jetës së përditshme.
Mbështetja e synuar për fëmijën si dhe Këshilla dhe Ndihma në
punën e vështirë arsimore janë elementet kryesore të ofertës.

Në Kids Fliz për djem dhe vajza të moshës 2 – 5 vjeç, një «Shesh
lojërash» i larmishëm është në dispozicion në Palestrën tonë
Artistike.

Adresa Kontaktuese:

Koha/Kohëzgjatja:

Heilpädagogischer Dienst SG

Çmimi:

nga mesi i gushtit deri në fund të qershorit, të mërkurën dhe të
premten nga ora 9.00 – 10:30 e mëngjesit. Të Dielën (1 × në Muaj)
9:00 – 12:00 pasdite.
Terminet mund ti gjeni në www.tzrheintal.ch

Nëse është e nevojshme, shpenzimet do të tërhiqen nga Kantoni.

Personi Kontaktues:

Regjistrimi:

Të merkuren dhe tëPremten: Nicolas Thiébaud, 079 245 98 19,
Vendi i takimit: Kunstturnhalle Aegeten, Widnau

Personi Kontaktues:
Barbara Jäger, Tel. 071 242 30 60, st.gallen@hpdienst.ch

përmes Pediatrit ose shërbimit psikologjik të shkollës

Veshjet: rroba sportive, në çorape ose zbathur. Pa regjistrim (maksimumi 4 Fëmijë për të rritur)

Çmimi:
Të Dielën: Fr. 10.–, të mërkurën dhe të premten: Fr. 7.–
(Abo e 10 në dispozicion/çdo e 10-ta vizitë falas)
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Palestër për fëmijë

Qendra e kujdesit ditor

Në Palestrën për fëmijë, djemtë nga 4 – 6 vjeç njihen me gjimnastikën në mënyr të lojrave. Fokusi kryesor është ndërtimi i forcës,
balancimi, mbështetja, varja dhe kërcimi

Çerdhet janë qendra të jetës, në të cilat fëmijët mund të jetojnë
dhe të formojnë jetën e tyre të përditshme me fëmijë të së njëjtës
moshë. Në punën tonë arsimore fëmijët tuaj promovohen sipas
interesave dhe aftësive të tyre. Materialet e ndryshme të lojërave
në fushat e arsimit ftojnë aktivitet, i cili e tundon dhe e intereson
atë në këtë moment. Një ditë e strukturuar mirë lejon që fëmija
juaj të gjejë rrugën e tij.

Veshja: rroba palestre në çorape ose zbathur.

Ofertë:

Vendi i kujdesit për fëmijët nga 4 muaj deri në hyrjen në çerdhe.
Kujdesi minimal: 2 ditë

Koha/Kohëzgjatja:

Koha e hapjes:

Nga mesi i Gushtit deri në fund të Qershorit, 14h00 – 16h00

Nga e Hëna–të Premten, nga ora 06.30 – 18.30

Personi kontaktues:

Adresa kontaktuese:

Martin Weibel, Tel. 079 701 36 12,
cheftrainer@tzrheintal.ch

Vendi i takimit:

Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
infokita@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch
Tel. 071 726 11 49

Kunstturnhalle Aegeten, Widnau

Vendet e kujdesit ditor:

Çmimi:

Widnau, Diepoldsau, Berneck, Balgach, Au

1 × në Javë: Fr. 300.– shuma vjetore
2 × në Javë: Fr. 500.– shuma vjetore

Çmimi:
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sipas të ardhurave

Vallëzim për fëmijë

Mesha

Për fëmijët nga 3 vjeç

Për fëmijët nga lindja deri në hyrjen në shkollë.

Vallëzimi për 3 vjeçarët

Shërbimi mujor ekumenik i krijuar posaçerisht për të, pasuar
nga një mbledhje së bashku në sallën e famullisë protestante.

Me ushtrime dhe lojëra vallëzimi të përshtatshme për moshën, të
vegjlit futen në botën e mrekullueshme të vallëzimit. Fokusi është
në trajtimin e trupit të vet, me fëmijët e tjerë dhe me mësuesin.
Përjetimi dhe mësimi i llojeve të ndryshme themelore të lëvizjes
dhe jetesa e imagjinatës së vet mbështetet nga muzika. Hapat e
parë të kërcimit mësohen dhe zbatohen në koreografi të thjeshtë.

Kercimtaret e vegjel (nga 4 vjeç)

Koha/Kohëzgjatja:

Kercimtaret e vegjel mësojnë duke luajtur lloje të ndryshme të
kalimit nga muzika te kenga. Ne kete menyre i jepet nje rendesi e
vecante njohjes se trupit dhe qendrimit korrekt. Lojërat e improvizuara u japin fëmijëve mundësinë të paraqesin vetveten, ndjenjat
ose historitë e tyre me ose pa muzikë. Hapat e thjeshtë të kërcimit
mësohen dhe përdoren me koreografitë e duhura.

Një herë në muaj, të enjten nga ora 9.30 – 10.00 të mëngjesit.
(Datat e sakta në www.refmittelrheintal.ch ou www.kath-widnau.ch)

Personi kontaktues:
Silke Dohrmann, Pasteure Protestant, Tel. 071 722 49 78
Paul Hoch, Assistant Pastoral Catolique Tel. 071 726 11 27

Vendi i takimit:
evangelische Kapelle, Widnau

Koha/Kohëzgjatja:

Çmimi:

45 Minuta çdo të Enjte pasdite

Falas

Adresa Kontaktuese:
Creative Movements, www.creativemovements.ch

Personi kontaktues:
Kathrin Bertényi, Tel. 079 446 22 91, info@creativemovements.ch

Vendi i takimit:
Spiegelsaal Sportanlage Aegeten

Çmimi:
Fr. 260.– (20 leksione) Fr. 120.– (8 leksione)

10

11

Shërbimi Logopedik

Ludothek Diepoldsau-Schmitter

Terapi individuale të logopedisë – sqarime – këshillime
për fëmijë nga 2 vjet

Objektivi dhe përmbajtja

Oferta u drejtohet fëmijëve me aftësi të kufizuara gjuhësore.
Objektivi : zhvillimi i aftësive themelore dhe zhvillimi gjuhësor i
fëmijëve përmes lojës, përmirësimi i aftësive komunikuese të
fëmijëve, këshillimi i prindërve.

Më shumë
Informacione:
www.logopaediemittelrheintal.ch

Biblioteka e lodrave nxitë lojën si një mënyrë aktive për të kaluar
kohën e lirë. Të luash gjithashtu do të thotë të humbasësh dhe të
fitoshë, të zhvillosh aftësi shoqërore dhe emocionale, të zhvillosh
aftësitë motorike, të mësosh të përqendrohësh, të respektosh
rregullat dhe mbit ë gjitha të argëtohesh. Një zgjedhje e madhe e
lodrave dhe automjeteve janë në dispozicion pë t`u huazuar nga
Biblioteka.

Logopädisch orientierte Spielgruppe (LOS) për fëmijë
nga 2.5 vjeç deri në parashkollor.

Orari i hapjes dhe Info:

LOS është rajonale, e orientuar nga logopedia(pylli) lojë- në grup
deri me gjashtë fëmijë. Ajo u drejtohet fëmijëve me përvetësim jo
normal të gjuhës. LOS drejtohet nga një Logoped nga shërbimi i
terapisë logopedike dhe një drejtuese e grupit të lojrave.

Vendi:

www.ludothek-diepoldsau.ch
Hintere Kirchstrasse 14, Diepoldsau (Schulhaus Kirchenfeld)

Kontakti:
www.ludothek-diepoldsau.ch oder Tel. 071 730 08 50 au
Orarii hapjes

Objektivi : Të përjetojmë natyrën me të gjitha shqisat në një
atmosferë të përkrahjessë zhvillimitë gjuhësor dhe kënaqësis në
të folur/ këshillimi i prindërve

Ludothek Altstätten

Adresa kontaktuese:

Adresa kontaktuese:

Sekretariat Logopädischer Dienst Mittelrheintal (LDM)
Römerstrasse 10, 9435 Heerbrugg

Trogenerstrasse 13, 9450 Altstätten, Tel. 079 910 94 98

Personi kontaktues:

www.ludothek-altstaetten.ch

Vendi:

Katja Meier, Tel. 071 727 19 80

Terapi Individuale:
Therapieräume der
Schulgemeinde
LOS:
Wald bei Balgach

Çmimi:

Më shumë Info:

Shpenzimet për terapi individuale dhe ( LOS) , në bazë të
rregullores do të terhiqen nga Kantoni ( departamenti i arsimit).
Caktimi: Kërkes nga Pediatri / Kërkes për aprovimin e kostove
bëhët nga Logopedia
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MuKi-Gjermanisht

MuKi-Palester

Kurs i gjermanishtës për Nëna

Për fëmijë nga 2.5 vjeç deri sa të filloin në shkollë

Përderisa fëmija juaj është në duar të mira me mësimin e hershëm
të gjuhës dhe kujdesin për fëmijë, ju keni kohë dhe qetësi për të
mësuar gjermanisht me një mësues të trajnuar.

Fëmijët nga të gjitha kulturat janë të mirëseardhur. Gjithashtu
edhe Fëmijët me nevoja të veçanta ( dëmtime fizike, mendore,
psikologjike ose shqisore) janë të mirëseardhur.

Koha/Kohëzgjatja:

Koha/Kohëzgjatja:

individuale

Adresa kontaktuese:

E Hënë, e Martë dhe e Mërkurë
08.50 – 09.50 h ose 10.00 – 11.00 h

HDS Heerbrugg, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg

Adresa Kontaktuese:

Personi kontaktues:

TV Widnau, 9443 Widnau, www.tvwidnau.ch

Sekretariat HDS, Tel. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch

Personi kontaktues:

Vendi:

Christine Wider, Tel. 078 793 41 77

Räumlichkeiten der HDS in Heerbrugg

Vendi:

Çmimi:

TV Turnhalle

sipas kërkesës

Çmimi:
Fr. 120.– për një vit shkollor.
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Kopsht muzikor

Këshillim për Nëna dhe Etër

Për fëmijë që nga lindja së bashku me një person shoqërues

Për prindërit me foshnja dhe fëmijë të moshës 0 – 5 vjeç

Kopsht muzikor për foshnja (deri në 18 muaj)
Të luash dhe të dëgjosh muzikë së bashku me fënijët në këtë
fazë të hershme është ushqim për trupin, mendjen dhe shpirtin.

Kopshti muzikore Faza 1 – Ne bëjmë muzik
(deri në 3 vjeç) Ky kurs adreson përvojën në rritjen e fëmijëve.
Temat quhën: në Shtëpi, Kafshët, lojra dhe jashtë. Pavarsia në rritjen e fëmijëvemerret parasysh me lojëra interaktive dhe hapësirë
të lirë për idetë e tyre dizajnuese

Këshilla për pyetjet
në lidhje me:

Ushqyerja me gji dhe ushqimi, kujdesi për foshnjat dhe fëmijët,
zhvillimi i foshnjave dhe i fëmijëve të vegjël deri në moshën 5
vjeç, kontrollet e zhvillimit, problemet e të qarit dhe gjumit tek
foshnjat, edukimi i fëmijëve të vegjël, informacione mbi kontrollet
mjeksore dhe pyetje për qështje shëndetsore, dhe gjetja e rolit
për gjatë kalimit në prindër, qështjet soziale nga jeta e prindërve,
ndërmjetsimi i zyrave të specializuara dhe adresat e kontaktit dhe
kthimi në vendin e punës.

Kopshti muzikor faza 2 – cikli muzikor i vitit

Koha/Kohëzgjatja:

(deri në 5 vjeç)
Në moshën e kopshtit, fëmijët e perceptojnë rrjedhën e vitit. Temat
bazohën në stinët dhe natyrën. Fëmijët gradualisht shkëputen nga
prehri i sigurt i prindërve të tyre dhe provojnëpavarsinë e tyre.
Përvoja e grupit bëhet fokusi.

Çdo të enjte, 13.30 – 16.00 h

Adresa kontaktuese:

Kontakti:

Musik im Zentrum, Karl Völkerstrasse 5a, 9435 Heerbrugg

mvb@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch

Personi kontaktues:

Vendi:

Roland Stillhard, Schulleiter, Tel. 071 722 39 39

Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg

Vendi:

Çmimi:

Alte Sekundarschule Berneck

Falas

Me njoftim paraprak:
4. E hënë 09h00 – 11h30 dhe çdo të premte 09h00 – 11h30

Këshillime telefonike:
e Hë – Pr 08h00 – 09h30 , e Hë + Pr 13h30 – 14h30,
Tel. 071 727 13 02

Më shumë Info:
www.musikimzentrum.ch

Çmimi:
Fr. 150.– deri Fr. 195.– për Semester
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Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy

Kopshti i lojrave

Për prindër me fënijë nga 2 – 5 vjeç, në gjuhë të ndryshme

Për fëmijë nga mosha 3 vjeçare deri në hyrje në shkollë

Kënaqësi e përbashkët për gjuhën, të tregosh përralla dhe të
shikosh figura. Të foluritë në gjuhën amëtare, dëgjoni dhe jepni
përgjigje. Një projekt për nxitjen e leximit në familje, pra prindërit
janë ata që më së miri mund të përkrahin zhvillimin e të folurit
dhe leximit të fëmijëve të tyre.

Grupi i lojrave hapësinore:
Lojra të lira në një grup të së njejtës moshë, në mjedis të
mbrojturtë grupit të lojrave. Shkëputje graduale nga kujdestarët
më të afërt.

Grupi i lojrave në Pyll:
Përvojat e shumta me Tregime- dhe kulturën e të shkruarit, si dhe
një gjuhë e parë e trajnuar mirë, janë baza më e mirë për të mësuar
gjuhën gjermane.

Përjetoni Pyllin me të gjitha shqisat tuaja. Ndjeni dhe shijoni çdo
Stinë.

Shqip:

Koha/Kohëzgjatja:

Koha e mbajtjës: çdo dy javë. Të dhënat e sakta mund të gjenden në
faqen kryesore të Departamentit të Integrimit:
www.rheintal-integration.com

Dhoma: E Hënë – Prmtën, nga ora 09h00 – 11h00 dhe nga
ora 14h00 – 16h00.
Pyll: e Mërkurë dhe e Premte 09h00 – 11h00

Vendi:

Adresa Kontaktuese/Personi Kontaktues:

Jugendtreff Stoffel, Rütistrasse 23, 9443 Widnau

www.spielgruppe-widnau.ch

Kontakti:

Vendi:

Fachstelle Integration, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein
Tel. 071 722 95 54, info@rheintal-integration.com

Stoffel, Rütistrasse 23, 9443 Widnau
Wald: Schloss Grünenstein, 9436 Balgach

Çmimi/Regjistrimi:

Çmimi:

Falas/pa paralajmrim

Në dhomë Fr. 640.– në vit / Pyll Fr. 680.– në vit

«Schenk mir eine Geschichte » mbahët edhe në gjuhën Tigrinya,
Somalisht dhe Turke. Informacione më të holsishme mund ti gjeni ne
web faqen e Fachstelle Integracion:
www.regionrheintal.ch/fruehefoerderung
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Të mësuarit e hershëm i gjuhës

Qendra terapeutikeSRK për fëmijë dhe të rinj

Për fëmijë parashkollor, me sfond migrimi

Qendra e terapisë SRK për fëmiijë dhe adoloshentë ofron mundësi
të terapisë optimale për fëmijët e moshës parashkollore dhe
shkollore në fushat e fizioterapisë, Ergoterapisë, Logopedisë dhe
terapisë psikomotorike.

Në kursin e gjuhës gjermane në HDS Heerbrugg, Ritualet do të
prezantohën në fillim, gjatë pushimit dhe në pëefundim të mëngjesit, të cilat u japin fëmijëve siguri dhe ndjenjë sigurie. Fëmija
juaj mëson pjesërisht gjermanisht, lojëra, vargje dhe këngë,
poashtu do të ushtroi edhe dialektin zviceran, dhe do të provoi të
komunikoi edhe me fëmijët tjerë në gjermanisht.Mëson të shkëputet nga ju dhe kështu bën hapin e parë drejtë pavarësisë.
Kujdestaria për fëmijën tuaj është një parapërgaditje e mir për
kopsht.

Koha/Kohëzgjatja:

Koha:

E Hënë – e Premte, nga ora 08h00 – 11h15

Termine individuale në javë

Adresa kontaktuese:

Adresa Kontaktuese:

HDS Heerbrugg, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg

Churerstrasse 39a, Altstätten

Personi Kontaktues:

Personi Kontaktues:

Sekretariat HDS, Tel. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch

Vendi:

Udhëheqsja e grupit Anika Hoppe, Tel. 071 755 60 11
anika.hoppe@srk-therapie.ch, www.srk-therapie.com

Räumlichkeiten der HDS in Heerbrugg

Çmimi:

Çmimi:

varësisht nga forma e terapisë

sipas kërkesës
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Ofertë:

Familjet ditore

Gjimnastik

Familjet ditore ofrojnë kujdes profesional, individual të fëmijëve,
i cili plotson familjen. Ato u mundësojn prindërve të kombinojn
në mënyr optimale punën dhe familjën me një ofertë kujdesi që u
përshtatët atyre, ku mirëqenia e fëmijës është gjithmonë e para.

Për fëmijë nga 3 vjet deri në hyrje në shkoll.
Në VaKi-gjimnastik, ushtroin fëmijët nga mosha 3 vjeçare. Bashk
me një të rritur, fëmijët mësojn lojra të ndryshme, mjetet dhe e
njohin grupin e tyre.

• Fëmijët nga 3 muaj deri dhe me 12 vjet
• Orar individual i kujdesit
• Kujdes i rregullt për një përiudhë më të gjatë kohore

Adresa Kontaktuese:

Koha/Kohëzgjatja:

Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
info.tagesfamilien@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch

Të Shtunën e fundit në muaj, nga ora 10.00h – 11.00h
(përveç pushimeve shkollore)

Personi Kontaktues:

Personi Kontaktues:

Jeannine Gasperina, Tel. 071 726 11 40

Irène Bürgler, Tel. 071 744 22 70

Çmimi:

Vendi:

Bazuar në të ardhurat

Turnhalle des Oberstufenschulhauses Widnau

Çmimi:
Kontribut për shpenzime 5.– Fr. ora e gjimnastikës
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23
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Not për foshnja
Biblioteka Widnau, Biblioteka Altstätten
Takim shoqëror
Kopshti i akullit
Not për Prindër-Fëmijë
Edukimi i hershëm pedagogjik
Kids Fliz, TZ Rheintal
Palestër për fëmijë
Qendra e kujdesit ditor
Vallëzim për fëmijë
Mesha
Shërbimi Logopedik
Ludothek Diepoldsau-Schmitter, Ludothek Altstätten
MuKi-Gjermanisht
MuKi-Palester
Kopsht muzikor
Këshillim për Nëna dhe Etër
Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy
Kopshti i lojrave
Të mësuarit e hershëm i gjuhës
Qendra terapeutikeSRK për fëmijë dhe të rinj
Familjet ditore
Gjimnastik

Alter / Jahre 0

1

2

3

Përmbledhja e ofertave
4

5

6

7

