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PARATHËNIE

Shumë të nderuar zonja dhe zotërinj,

mirë se erdhët në Ratingen, ka të ngjarë hëpërhë atdheun tuaj të ri.

Në kuadrin e procedurës suaj të azilit ose si refugjatë i huaj ju i jeni caktuar 
qytetit Ratingen. Prandaj unë ju jap strehim dhe, nëse është e nevojshme, 
edhe ndihmë për shpenzimet e jetës. 

Pavarësisht nga fati i cili ju ka motivuar të vini në Gjermani, unë nisem nga 
kjo që ju, me gjithë ndryshimet e mëdha, do të integroheni në kushtet e 
këtushme të jetës.. Për këtë ju uroj që të gjeni shumë shpejt kontakt ndihmës 
me bashkëatdhëtarë dhe banore gjermane dhe banorë gjermanë. Mbështetje 
profesionale për integrimin do të merrni nga punonjëset dhe punonjësit 
e Zyrës për përkujdesen e refugjatëve si dhe nga zyra dhe autoritete të 
ndryshme. 
 
Për t‘ ju lehtësuar orientimin pikërisht në fillim të qëndrimit tuaj, ju e merrni 
këtë broshurë me shumë udhëzime dhe adresa të rëndësishme për ju. 

              (Klaus Pesch)
Kryetari i bashkisë së qytetit Ratingen
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ARDHJA NË RATINGEN

• Strehimi/Pajisja

Strehimi në Ratingen bëhet kryesisht në strehimet e përbashkëta. Lidhur 
me këtë merren parasysh, sipas mundësive, nevojat tuaja personale dhe 
interesat që kanë nevojë për mbrojtje. 
Bashkëjetesa në strehimet kërkon nga të gjithë banueset dhe banuesit 
një masë të lartë të tolerancës dhe të përkujdesjes së ndërsjellë, por 
edhe përgjegjësinë e secilit për pajisjet e përbashkëta. Ju merrni edhe një 
rregullore shtëpie, të cilën ju lus të respektoni.

Pajisja fillestare me mobilie dhe orendi shtëpiake ju dorëzohet juve nga 
kujdestari përkatës të strehimit tuaj. 

Paraqitja e kërkesës dhe informacione të tjera:
   

→ Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim

• Regjistrimi

Pas caktimit të hapësirës së banimit ju jeni detyruar të regjistroheni në 
Ratingen. Regjistrimi bëhet në Zyrën për çështjet e qytetarëve të qytetit 
Ratingen. Atje është e nevojshme paraqitja personale e të gjithë anëtarëve 
të familjes që kanë ardhur bashkë me ju. Nëse ju e ndërroni banesën 
brenda Ratingen-it, mendoni të riregjistroni në Zyrën për çështjet e 
qytetarëve. 

Regjistrimi dhe informacione të tjera:
   
→ Zyra për çështjet e qytetarëve të qytetit Ratingen

• Ndihma për shpenzimet e jetës

Nëse ju nuk mund t‘ i financoni shpenzimet e jetës, ju merrni mbështetje 
financiare kur bëni kërkesë për këtë. Azilkërkues duhet t‘ i drejtohen për 
këtë Zyrës për çështje sociale, banim dhe integrim të qytetit Ratingen, 
refugjatë në kuadrin e një programi të pranimit Qendrës së Punës në 
Ratingen.  

 Paraqitja e kërkesës dhe informacione të tjera:
 
→ Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim
→ Qendra e Punës Ratingen
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• Leja e qëndrimit

Për kohëzgjatjen e procedurës suaj të azilit ju merrni një leje të kufizuar 
qëndrimi nga autoriteti përkatës i të huajve. Për lëshimin e parë ju, së 
bashku me të gjithë anëtarët e familjes që kanë ardhur së bashku me ju, 
duhet të paraqiteni tek autoriteti i të huajve i rrethit të Mettmann-it. Zgjatja 
e lejes së qëndrimit mund të bëhet pastaj në Qendrën e Shërbimit të 
Rrethit në Ratingen.

Nëse ju keni marrë një vizë për hyrjen në Gjermani në kuadrin e një 
programi humanitar të pranimit të Republikës Federale të Gjermanisë ose 
të landit Nordrhein-Westfalen, atëherë për dhënien e lejes së qëndrimit 
drejtohuni me kohë para mbarimit të vizës direkt tek Qendra e Shërbimit të 
Rrethit në Ratingen.

Paraqitja e kërkesës dhe informacione të tjera:
   

→ Autoriteti i të huajve të rrethit të Mettmann-it
→ Qendra e Shërbimit e Rrethit 
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MJETE TË TRANSPORTIT PUBLIK / BILETA SOCIALE

Përdorimi i mjeteve të transportit publik është me detyrim pagese. Ju keni 
nevojë për një biletë të vlefshme para nisjes së udhëtimit. Vetëm fëmijë në 
moshën nën gjashtë vjeç lejohen t‘ i përdorin falas autobusët, tramvajet dhe 
trenat e shpejta urbane.

Ka bileta për një udhëtim, bileta 4-she, bileta ditore dhe bileta shtesë. Përveç 
kësaj ka bileta mujore. Sipas distancës së destinacionit çmimet janë të 
shkallëzuara në shkallë çmimesh. Lidhur me këtë një biletë 4-she është më 
e volitshme sesa katër bileta për një udhëtim. Biletat i merrni në Qendrat e 
shërbimit të ndërmarrjeve të transportit publik, në vende private shitjes, në 
automatët e biletave si dhe tek shoferet dhe shoferët.

Ju lutemi mos harroni që ta vulosni biletën tuaj para nisjes së udhëtimit, sepse 
vetëm atëherë ajo është e vlefshme. Pajisje zhvleftësuese gjeni në të gjithë 
autobusët dhe tramvajet, nëpër platformat ose në shkallet për në platformat e 
stacionit. 

Personat që marrin ndihmë për financimin e shpenzimeve të jetës mund të 
marrin një biletë sociale me çmim të reduktuar. Lidhur me këtë bëhet fjalë për 
një biletë mujore për udhëtime në të gjithë territorin e rrethit të Mettmann-it. 
Për udhëtime jashtë kësaj zone, si për shembull për në Düsseldorf, ju keni 
nevojë për një biletë shtesë. Për ta marrë biletën sociale, ju duhet të paraqisni 
një kartë autorizimi. Lëshimi i kartës bëhet nga mbartësi juaj i përfitimeve, 
Zyra për çështje sociale, banim dhe integrim ose nga Qendra e Punës. 

Biletat dhe informacione të tjera:
 

→ Qendra e Shërbimit e ‚Rheinbahn‘-it
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PËRKUJDESJA MJEKËSORE

• Vizita tek mjeku / Sigurimi shëndetësor

Nëse ju sëmureni, keni dhimbje ose keni nevojë për medikamente dhe 
dëshironi të shkoni tek mjeku, juve ju nevojitet për këtë një kartë e sigurimit 
shëndetësor. Sigurimi shëndetësor u vë në dispozicion anëtarëve të tij një 
kartë sigurimi, e lexueshme në mënyrë elektronike, e cila duhet të paraqitet 
në rast të vizitës tek mjeku.. 
Azilkërkues nuk pranohen menjëherë nga Sigurimi Shëndetësor, nëse ata 
nuk ushtrojnë një veprimtari pune me detyrim sigurimi. Gjatë 15 muajve 
të parë të qëndrimit tuaj në Gjermani je e merrni ndihmën në rast të 
sëmundjes nga Zyra për çështje sociale, banim dhe integrim. Si provë për 
këtë mjeku kërkon një dëshmi të vlefshme të sigurimit shëndetësor. Për 
vizitën tek dentisti ka një dëshmi të veçantë të sigurimit shëndetësor. Të 
dy dëshmitë e sigurimit shëndetësor janë të vlefshme gjithmonë vetëm për 
një tremujor. Nëse ju merrni ndihmë për financimin e shpenzimeve të jetës 
nga Zyra për çështje sociale, banim dhe integrim, dëshmitë e sigurimit 
shëndetësor ju i merrni gjithashtu atje. 

Përveç përkujdesjes mjekësore në raste akute, medikamenteve të 
nevojshme dhe masave të përgjithshme, shërbimet e mëtejshme 
mjekësore kërkojnë në shumicën e rasteve një miratim. Udhëzimet 
mjekësore i parashtroni, ju lutemi, në kohë dhe paraprakisht për miratim 
tek Zyra për çështje sociale, banim dhe integrim ose tek sigurimi juaj 
shëndetësor. 

Lëshimi i dëshmive të sigurimit shëndetësor dhe informacione të tjera:

→ Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim
  

• Rast urgjent

INë një rast urgjent mjekësor mjekët ju trajtojnë edhe pa e parashtruar 
kartën e sigurimit shëndetësor ose dëshminë e sigurimit shëndetësor. 
Nëse mjeku me klinikën private nuk ka orar konsultimi si p.sh. të dielave 
dhe gjatë festave ose natën, atëherë drejtohuni, ju lutemi, në urgjencën 
mjekësore:
   

Klinika mjekësore emergjente  Klinika pediatrike emergjente 
Mülheimer Straße 37    Spitali ‚St.–Marien‘
40878 Ratingen    Werdener Straße 3
     40878 Ratingen

   
Numri i shërbimit qendror emergjent mjekësor 116117



9

Në rast të ankesave me rrezik për jetën dhe të lëndimeve të rënda thirreni 
në çdo rast shërbimin e shpëtimit nëpërmjet 

numrit të emergjencës 112.

Numrat e emergjencës mund t’ i zgjidhni nga celulari juaj edhe pa pasur të 
holla në kartë!

• Institucione psikologjike dhe socio-mjekësore

Të mbërritur në Gjermani, ju jeni tani në siguri dhe nuk duhet të bëheni 
merak për ekzistencën tuaj. Por nganjëherë rëndojnë kujtimet për ngjarje 
të tmerrshme ose meraku për të afërmit në atdhe kaq shumë, që dikush 
sëmuret shpirtërisht nga kjo dhe mund ta përballojë ditën vetëm me 
mundime shumë të mëdha. Mos hezitoni që të pranoni ndihmë në situata 
të tilla. Flisni me mjekun tuaj për këtë ose drejtohuni tek një institucion i 
specializuar këshillimor: 

→ Qendra Psiko-Sociale për Refugjatë

Ka edhe institucione të tjera mjeko-sociale, të cilat ju ofrojnë ndihmë në 
situata të veçanta të jetës.

→ Institucione Mjekësore-Sociale
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MËSIMI I GJUHËS / NDËRMJETËSIMI I GJUHËS

Gjuha është çelësi për integrimin. Duke ditur që jo të gjithë personat e kanë 
të lehtë të mësojnë një gjuhë, pritet megjithatë nga ju që të mundoheni të 
mësoni gjermane. Sidomos në fillim të qëndrimit tuaj ju duhet të keni kohën e 
nevojshme për këtë. 

Fëmijët e mësojnë relativisht shpejt gjuhën gjermane. Kjo bëhet më lehtë 
nëse ata kanë shumë kontakt me fëmijë gjermanë. Që para fillimit të vizitës së 
shkollës ekzistojnë mundësi të ndryshme për këtë duke filluar nga grupe loje 
nëpërmjet anëtarësisë në klubin e sportit deri në vizitën e kopshtin e fëmijëve. 

Për të rriturit organizohen falas kurse të veçanta gjuhësore për refugjatë të 
huaj. Përveç kësaj gjeni një ofertë të diferencuar dhe me detyrim pagese në 
kurse të integrimit. Kurse të integrimit synojnë për një certifikatë me vlerë më 
të lartë dhe ndërmjëtesojnë njëkohësisht njohuri për kulturën dhe vendin. 

Informacione të tjera:

→ Zyra për përkujdesjen e refugjatëve
→ Shkolla e lartë popullore Ratingen (VHS)

Nëse nuk keni fare ose vetëm pak njohuri të gjuhës gjermane, ju duhet të 
merrnit me vete një person të besimit tuaj ose në rast të paraqitjeve tek 
autoritetet, vizitave tek mjeku dhe termineve në qendra këshilluese. Në 
çështje të rëndësishme ju keni edhe mundësinë të kërkoni një ndërmjetës 
gjuhësor nëpërmjet autoriteteve. 

Informacione të tjera:

→ Zyra për përkujdesjen e refugjatëve 
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KOPSHTI I FËMIJËVE / SHKOLLA / PAKETA PËR 
ARSIMIN DHE PJESËMARRJEN

Arsimimin e fëmijës suaj, ka të ngjarë, iu e dëshironi kaq shumë nga zemra, 
sa edhe qyteti i Ratingen-it. 

Zyra e qytetit për administrimin e shkollave ka një vështrim të përgjithshëm 
se cila shkollë ka akoma kapacitete të pranimit dhe mundohet që t‘ ju 
ndërmjetësojë, sa më shpejt të jetë e mundur, një vend të përshtatshëm për 
fëmijët tuaj. Regjistrimin në shkollë duhet të bëni personalisht. 

Para fillimit të shkollës është e nevojshëm një kontroll mjekësor për hyrjen në 
shkollë tek Seksioni i Shëndetësisë së Rrethit. Për këtë ju do të merrni një 
ftesë me shkrim. 

Ky kontroll si dhe vizita e shkollës janë një detyrim ligjor në Gjermani. Detyrimi 
për shkollë fillon në gusht të vitit, në të cilin fëmija juaj deri më 30 shtator 
mbush gjashtë vjeç . 

Informacione të tjera:

→ Zyra për administrimin e shkollave dhe sport

Vizita e kopshtit të fëmijëve është e rekomandueshme për fëmijët tuaj, të cilët 
nuk janë akoma të detyruar për të frekuentuar një shkollë, si përgatitje për 
shkollën. Atje ata nxiten nga ana pedagogjike në zhvillimin e tyre individuale 
dhe e mësojnë gjuhën gjermane. Regjistrimet i pranojnë kopshtet e fëmijëve. 

Informacione të tjera:

→ Seksioni i rinisë

Për pajisjen e fëmijëve për vizitën e shkollës dhe pjesëmarrjen e tyre në 
aktivitete të përbashkëta nga shkolla dhe kopshti i fëmijëve, përfitues të 
ndihmës për financimin e shpenzimeve të jetës mund të marrin mbështetje 
financiare. Përfitimet e të ashtuquajturës paketë për arsim dhe pjesëmarrje 
(BuT) përfshinë kontribute për

− pajisjet për vizitën e shkollës
− shpenzimet e udhëtimit për nxënësit
− drekën e përbashkët
− ekskursione njëditore dhe udhëtime disaditore të grupit 
− nxitje shtesë për të mësuarit (ndihmë e mëtejshme me afat të 

shkurtër)
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Pjesëmarrja në jetën e përbashkët sociale dhe kulturore si dhe anëtarësia në 
klubin e sportit ose vizita e shkollës muzike subvencionohen gjithashtu sipas 
BuT në mënyrë mujore.

Paraqitja e kërkesës dhe informacione të tjera:
   

→ Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim
→ Qendra e Punës Ratingen 
→ Seksioni i rinisë
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FILLIMI I PUNËS/ NJOHJA E DIPLOMAVE ARSIMORE 
DHE PROFESIONALE

Azilkërkues parimisht nuk lejohen të fillojnë me një veprimtari pune gjatë tre 
muajve të parë të qëndrimit në Gjermani. Më pas Autoriteti i të huajve, me 
kërkesë, mund t‘ ju japë atyre një leje pune për një veprimtari të caktuar tek 
një punëdhënës. Një leje jepet vetëm atëherë, nëse nuk mund të gjendet 
për këtë veprimtari asnjë punëmarrës gjerman ose punëmarrës i huaj i 
privilegjuar, gjë që quhet shqyrtimi i përparësisë. Përveç kësaj kushtet e 
punës duhet të përputhen me dispozitat ligjore dhe sipas kontratës kolektive. 

Pas 15 muajsh qëndrim në Gjermani anulohet shqyrtimi i përparësisë, dhe 
kështu përmirësohen dukshëm shanset për të gjetur punë dhe për të marrë 
lejen për këtë. 

Refugjatë të huaj, të cilët kanë ardhur në kuadrin e një programi të pranimit, 
kanë, si rregull, akses të menjëhershëm dhe të pakufizuar në tregun e punës. 

Ju lutemi, vini re udhëzimin në lejen tuaj të qëndrimit. 

Paraqitja e kërkesës dhe informacione të tjera:
   

→ Qendra e Shërbimit e Rrethit

Nëse ju merrni ndihmë për financimin e shpenzimeve të jetës, të ardhurat nga 
puna llogaritën pjesërisht në këto përfitime.

Informacione të tjera:
   

→ Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim
→ Qendra e Punës Ratingen

Në rast të dokumenteve dhe dëshmive përkatëse është e mundshme 
eventualisht një njohje e plotë ose e pjesshme e diplomës suaj të shkollës ose 
të shkollës së lartë. E njëjta gjë vlen edhe për kualifikime profesionale, të cilat 
keni marrë në një rrugë tjetër. Kjo procedurë, që kërkon mundime dhe është 
me pagesë, ia vlen për t‘ i përmirësuar shanset tuaja në tregun gjerman të 
punës ose nëse ju dëshironi të kualifikoheni më tej. 

Informacione të tjera:

→ Shërbimi për migrantët e rinj
→ Zyra e këshillimit për migrantët e rritur
→ E ngarkuara e qytetit Ratingen për integrim
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TAKSA E RADIOS

Për marrjen e programeve të radios dhe televizonit kërkohet në Gjermani një 
taksë radioje. Kjo bëhet pavarësisht nga kjo, nëse ka në të vërtetë aparate 
marrëse. 

Marrësit e ndihmës për financimin e shpenzimeve të jetës lirohen nga pagesa 
e taksës së radios. Për këtë mbartësi përkatës i përfitimeve lëshon një 
vërtetim të veçantë me të cilin mund të bëhet një kërkesë për lirim. 

Kërkesat për lirim dhe informacione të tjera:

→ Zyra për çështjet e qytetarëve të qytetit Ratingen

Azilkërkueset dhe azilkërkuesit që jetojnë në strehime të përbashkëta 
komunale, parimisht nuk janë të detyruar për pagesën e taksës së radios. 
Megjithatë mund të ndodhë që do të merrni një letër nga ‚ARD-ZDF-
Deutschlandradio‘. Paraqiteni këtë shkresë, ju lutemi, tek Zyrës për çështje 
sociale, banim dhe integrim për ta sqaruar gjendjen e fakteve. 

RISHPËRNDARJA / SHTEGTIMI I MËTEJSHËM / 
NDIHMA PËR KTHIMIN

Nëse ju jeni ndarë nga familja juaj ose keni një vend pune në një vend tjetër 
dhe ju dëshironi për këtë të shpërngulni në një vend tjetër. Ose ju dëshironi 
të largoheni përsëri nga Gjermania dhe t‘ i kërkoni shanset tuaja në një shtet 
tjetër. 

Situata në vendlindjen tuaj ka ndryshuar në drejtim pozitiv dhe ju dëshironi të 
ktheheni atje ose prania juaj atje është e domosdoshme. Ose procedura juaj 
e azilit ka përfunduar me një vendim negativ dhe ju duhet të largoheni nga 
Gjermania. 

Këshillim kompetent dhe eventualisht edhe mbështetje për rishpërndarjen, 
shtegtimin e mëtejshëm ose kthimin merrni në filialet e Zyrës për përkujdesjen 
e refugjatëve. 

Informacione të tjera:
  

→ Zyra për përkujdesjen e refugjatëve
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KËSHILLIMI DHE MBËSHTETJA

• Kujdestari i ndërtesës

Kujdestari i ndërtesës është partneri juaj i parë i kontaktit në të gjitha 
çështjet që i përkasin strehimit. Në disa strehime edhe shpërndarja e 
postës bëhet nga kujdestari i ndërtesës. 

• Zyra për përkujdesjen e refugjatëve 

Punonjëset dhe punonjësit e Zyrës për përkujdesjen e refugjatëve ju 
këshillojnë në çështjet rreth qëndrimit tuaj dhe të drejtave tuaja si dhe 
në rast të problemeve personale. Ata janë kompetentë për të gjitha 
azilkërkueset dhe të gjithë azilkërkuesit dhe refugjatët e huaj që janë 
sistemuar në strehime të përbashkëta nga qyteti i Ratingen-it.

• Shërbimi për migrantët e rinj dhe këshillimi për të rriturit në çështjet e  
migrimit

Oferta e këshillimit për integrim e këtyre shërbimeve u drejtohet kryesisht 
të rinjve respektivisht personave të rritur, të cilët kanë një perspektivë të 
vazhdueshme të qëndrimit dhe zotërojnë një leje përkatëse të qëndrimit.  

• E ngarkuara për integrim

E ngarkuara për integrim ofron një orar të hapur për të gjithë njerëzit e 
ardhur, pavarësisht nga statusi përkatës i qëndrimit. 

• Avokatët

Veçanërisht në procedurën e azilit vendimet janë me rëndësi për 
ekzistencën, kështu që mund të jetë e këshillueshme të përfshihet 
një avokate ose një avokat. Shërbimet e tyre duhet t‘ i paguani, në 
kundërshtim me ato të qendrave të lartpërmendura këshilluese publike. 
Informohuni se kur keni nevojë për një ndihmës juridik dhe çfarë kushton 
ai.

NUMRA TELEFONI NË RASTE URGJENTE

Këta numra në rast urgjente mund t‘ i zgjidhni nga çdo telefon dhe gjithashtu 
nga celulari juaj edhe pa të holla në kartë:

− Shërbimi i shpëtimit / Zjarrfikësja 
/ Mjeku i urgjencës     112 

− Policia     110 
− Urgjenca Mjekësore Qendrore  116117 
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LISTA E ADRESAVE

Autoriteti i të huajve të rrethit të Mettmann-it
Kreis Mettmann
Ausländerbehörde
Kreis-Service-Center
Düsseldorfer Str. 47
40822 Mettmann
Tel.:02104-99-1616

E ngarkuara e qytetit Ratingen për integrim
Stadt Ratingen
Amt für Soziales, Wohnen und Integration
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen

• Zonja Yetik, zyra 2.55, tel.: 02102-550-5096

Institucione Mjekësore-Sociale
• AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.

Johannes-Weyer-Straße 1
40225 Düsseldorf
Tel.: 0211-194 11

• Kreis Mettmann

Gesundheitsamt
Nebenstelle Ratingen
Philippstraße 21
40878 Ratingen
Tel.: 02102-92917-0

Sozialpsychiatrischer Dienst Ratingen
Erfurter Straße 33 a
40880 Ratingen-West
Tel.: 02102-445762

• Stadt Ratingen
Psychologische Beratungsstelle
(Këshillimi për edukimin dhe familjen)
Philippstraße 21
40878 Ratingen
Tel.: 02102-550-5160
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Qendra Psiko-Sociale për Refugjatë
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge
Benrather Straße 7
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211-54417322

Qendra e Punës Ratingen
Jobcenter Mettmann-aktiv
Nebenstelle Ratingen
Stadionring 16
40878 Ratingen

Qendra e Shërbimit e ‚Rheinbahn‘-it
Rheinbahn-Kunden-Center
Düsseldorfer Straße 47
40878 Ratingen

Qendra e Shërbimit e Rrethit
Kreisverwaltung Mettmann
Kreis-Service-Center
Zimmer 2.45 / 2.46
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen
Telefon: 02104-99-1540

Seksioni i rinisë
Stadt Ratingen
Jugendamt
Minoritenstr. 3 / 3a
40878 Ratingen

• Kopshti i fëmijëve
Zonja Litchfield, zyra 3.07, tel.: 02102-550- 5133
Zonja Nippeßen-Schürmann, zyra 3.05, tel.: 02102-550- 5136

• Paketa për arsimin dhe pjesëmarrjen
Zonja Hegic, zyra 3.12, tel.: 02102-550- 5174

Shërbimi për migrantët e rinj
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH
Maximilian-Kolbe-Platz 18b 
40880 Ratingen
Tel.: 02102-579-9067
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Shkolla e lartë popullore Ratingen (VHS) 
Stadt Ratingen
Volkshochschule
Lintorfer Straße 3
40878 Ratingen

• Informacione për kurset
Zoti Lehr, zyra 111, tel.: 02102-550-4301

Zyra për administrimin e shkollave dhe sport
Stadt Ratingen
Amt für Schulverwaltung und Sport
Minoritenstr. 3
40878 Ratingen

• Mbikëqyrja e detyrimit për frekuentimin e shkollës
Zonja Engelhardt, zyra 0.05, tel.: 02102-550-4025

Zyra për çështjet e qytetarëve të qytetit Ratingen
Stadt Ratingen
Bürgerbüro
Peter-Brüning-Platz 3
40878 Ratingen
Tel.: 02102-550-3222

Zyra për çështjet sociale, banim dhe integrim
Stadt Ratingen
Amt für Soziales, Wohnen und Integration
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen

• Paketa për arsimin dhe pjesëmarrjen
Zonja Blesch, zyra 2.50, tel.: 02102-550-5036

• Ndihma për shpenzimet e jetës
Zoti Weber, zyra 2.61, tel.: 02102-550-5088

• Strehimi
Zoti Baumann, zyra 2.36, tel.: 02102-550-5015
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Zyra e këshillimit për migrantët e rritur
• Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.

Grütstr. 3-7
40878 Ratingen
Tel.: 02102-929153-14

• Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH
Maximilian-Kolbe-Platz 18b 
40880 Ratingen
Tel.: 02102-579-9067

Zyra për përkujdesjen e refugjatëve
Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.
Grütstr. 3-7
40878 Ratingen
Tel.: 02102-929153-13 / -14
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HARTA E QENDRËS

© Geobasisdaten Kreis Mettmann
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