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SHTETËSIN

MARRËVESHJE 
INTEGRIMI

C P I A  1
VENDI CENTRAL
Roma - via Carlo Alberto Cortina 70 06.43598619
www.cpia1.roma.it
VENDET TJERA
Roma - via Tiburtina Antica 25
Roma - via Costantino Perazzi 30
Roma - via Policastro 45

C P I A  2
VENDI CENTRAL
Roma - via Vitaliano Ponti 40 06.23235159
www.cpiaroma2.edu.it
VENDET TJERA
Roma - via Palmiro Togliatti 979 06.2154916

C P I A  3
VENDI CENTRAL
Roma - corso Vittorio Emanuele II 217 06.121125421
www.cpiaroma3.edu.it
VENDET TJERA
Roma - via Ennio Bonifazi 64 06.6628572
Roma - via di Nazareth 150 06.61522341
Roma - via al Sesto Miglio 78 06.33268172

C P I A  4
VENDI CENTRAL
Roma - via San Martino della Battaglia 9 06.4453994
via Palestro 38 (Piazza Indipendenza)
www.cpia4lazio.edu.it
VENDET TJERA
Roma - via Camillo Sabatini 111 06.5298344
Roma - via Amulio 4 06.7803252
Ciampino (Roma) - via Mura dei Francesi 174/a 06.7916016

C P I A  5
VENDI CENTRAL
Viterbo - piazza Mario Fani 6 0761.098709
www.cpiafotiviterbo.edu.it
VENDET TJERA
Civita Castellana (Viterbo) - via Enrico Berlinguer snc 
Civitavecchia (Roma) - via Barbaranelli 3 - 3/a
Fiumicino (Roma) - via Bignami 26
Ladispoli (Roma) - via Yvon De Begnac 6

C P I A  6
VENDI CENTRAL
Rieti - via Carlo Cesi 1 0746.253318
www.cpiarieti.edu.it
VENDET TJERA
Campagnano (Roma) - via B. Lesen 2
Guidonia Montecelio (Roma) - via Todini 56
Monterotondo (Roma) - via XX Settembre 42
Monterotondo (Roma) - via Salaria 159
Subiaco (Roma) - via Carlo Alberto dalla Chiesa presso scuola media

C P I A  7
VENDI CENTRAL
Pomezia - via della Tecnica 3 06.9110306
Pomezia - via Singen 46
www.cpia7pomezia.edu.it
VENDET TJERA
Albano Laziale (Roma) - via Olivella 14/a 06.9320250
Colleferro (Roma) - via Don Bosco 2 06.97236632
Frascati (Roma) - via Mamiani 17 06.94015373
Frascati (Roma) - via Matteotti 56
Nettuno (Roma) - via Cap. Dante Canducci 15 06.9882221
Ostia (Roma) - via delle Azzorre 314 06.56339756
Ostia (Roma) - via D. Baffigo 143
Velletri (Roma) - via Fontana della Rosa 158 06.96149063
Velletri (Roma) - via Accademia Italiana della Cucina 1

C P I A  8
VENDI CENTRAL
Frosinone - via P. Mascagni 14 0775.2656828/2656929
www.cpia10frosinone.gov.it
VENDET TJERA
Anagni (Frosinone) 
Cassino (Frosinone) - via V. Bellini 1
Pontecorvo (Frosinone) - via dei Ferrari 12
Sora (Frosinone) - vicolo Mancinelli 21

C P I A  9
VENDI CENTRAL
Latina - via Bonn 2 0773.1766899
www.cpialatina.edu.it
VENDET TJERA
Aprilia (Latina) - via Respighi snc

C P I A  1 0
VENDI CENTRAL
Formia (Latina) - via Vitruvio 47 int. 1 0771.321082
www.cpia10formia.it
VENDET TJERA
Fondi (Latina) - via Mola Santa Maria 
Formia (Latina) - via Divisione Julia 62
Minturno (Latina) - via Luigi Cadorna1
Terracina (Latina) - via dei Volsci 12
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Për të lehtësuar përfshirjen e njerëzve nga vendet e treta, hyni për herë 
të parë në Itali dhe bëni kërkesë për qëndrim me kohëzgjatje jo më pak 
se një vit, shteti italian ka parashikuar marrëveshjen e Integrimit me të 
cilin merr përsipër të ofrojë shërbime arsimore dhe qytetare falas.

ÇFARË PËRMBAN KJO MARRËVESHJE

• Mësimin e gjuhës italiane, të paktën në nivelin A2 të Kornizës së
Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Njohjen e jetës shoqërore në Itali, që nënkupton familjarizimin
me funksionimin e sistemit shëndetësor, arsimor etj.
• Respektimin e shkollimit të detyrueshëm, si per vajzat ashtu edhe
për djemtë . 
• Shprehjen e pëlqimit për Kartën e Vlerave të Qytetarisë dhe
Integrimit/Carta dei valori della cittadinanaza e dell’integrazione.
• Marrjen e 30 kreditëve  brënda dy viteve, të zgjatshme për një vit
tjetër, në mënyrë që të konsiderohen të vlefshme.

Duke filluar nga data e nënshkrimit te Kartës se Vlerave të Qytetarisë 
dhe Integrimit, çdo person merr 16 kredite të cilat do të njihen ose 
shtohen, falë përvetësimit të njohurive të gjuhës, të kulturës qytetare 
dhe të jetës shoqërore italiane.
Në fund të dy viteve, Zyra e Imigracionit/Sportello Unico per 
l’Immigrazione - SUI, e pranishme në çdo Prefekturë, do të verifikojnë 
nivelin e arritur të integrimit duke kërkuar dokumentet përkatëse. .

Një nga kërkesat e domosdoshme për marrjen e shtetësisë eshte njohja e 
gjuhës italiane në një nivel jo më të ulët se B1 i CEFR 
sipas përcaktimeve të ligjit 132/2018.

Kush aplikon për nënshtetësi, duhet të ketë një diplomë 
në gjuhën italiane të lëshuar nga një institucion arsimor 
publik ose privat, i njohur nga Ministria e Jashtme dhe 
Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe/ose nga Ministria e Arsimit, 
ose të paraqesë një çertifikatë të njohes së gjuhës italiane 
lëshuar nga një prej katër organeve çertifikuese: 
Universiteti Roma Tre, Universiteti për të Huajt i Sienës, 
Universiteti për të Huajt i Peruxhas dhe Shoqata Dante Aligeri.

Kërkesat për nënshtetësi për arsye  martese dhe vëndbanimin pranohen 
vetëm nëse personi nga një vend i tretë deklaron se zotëron kualifikimin 
ose vërtetimin  dipllome duke bashkangjitur dokumentacionin përkatës 
që vërteton nivelin e njohjes së gjuhës italiane. 

Ata që kanë nënshkruar marrëveshjen e integrimit ose janë mbajtës të 
lejeve të qëndrimit afatgjatë të UE dhe CE  përjashtohen nga detyrimi për të 
vërtetuar njohuritë e tyre të gjuhës, siç kërkohet tashmë me ligj.

Qëllimi i Prils Lazio 5 është integrimi sa më i mire në shoqëri i 
personave që vijnë nga vende të treta dhe që qëndrojne 
rregullisht në Lacio, nëpërmjet shpërndarjes dhe forcimit 
të njohurive të gjuhës italiane,  të kulturës dhe edukimit qytetar. 

KUJT I DREJTOHET
• Të rriturve, të rinjve dhe të miturve nga Vendeve të treta mbi 16 vjeç, duke
përfshire edhe ata që ndodhen në kushte cënueshmerie dhe/ose në rrezik 
perjashtimi.
• Subjekteve publike dhe subjekteve të kualifikuara që kryejnë veprimtari
në territor për trajnimin qytetaro-gjuhësor.

ÇFARË PARASHIKON 
• Kurse falas dhe të pershtatura për nivelet alfa, preA1, A1, A2, B1 të Kornizes
së Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Trajnime ballë për ballë dhe në distancë me metodologjite e reja
të mësimdhënies.
• Pritje dhe udhëzime për të vlerësuar nevojat e çdo personi.
• Shërbimin e kujdesit të fëmijëve, ndjekjes hap pas hapi të personit dhe
ndërmjetësimit kulturor. 

Plani Prils, tashmë në edicionin e tij te pestë, është një nga kurset e trajnimit 
gjuhësor që Rajoni i Lacios kryen në bashkëpunim me Zyrën Rajonale 
të Shkollës për Lacion (Usr Lazio), 10 Qendrat Provinciale për Arsimimin 
e të Rriturve (Cpia) të Kryeqytetit të Romës dhe provincave te Viterbo-s, 
Rieti-t, Frosinone-s dhe Latina-s, organet e kualifikuara për mësimdhenien 
e gjuhës italiane si L2 dhe Laziocrea.
Gjithashtu, janë bashkuar edhe 5 Prefekturat e Lacios, autoritetet vëndore 
që merren me projektet e Sistemit të Pritjes dhe Integrimit (Sai, ish Sprar) 
dhe Shoqata Kombëtare e Komunave italiane (Anci) rajonale.

Për të lehtësuar përfshirjen e njerëzve nga vendet e treta, hyni për herë 
të parë në Itali dhe bëni kërkesë për qëndrim me kohëzgjatje jo më pak 
se një vit, shteti italian ka parashikuar marrëveshjen e Integrimit me të 
cilin merr përsipër të ofrojë shërbime arsimore dhe qytetare falas.

ÇFARË PËRMBAN KJO MARRËVESHJE

• Mësimin e gjuhës italiane, të paktën në nivelin A2 të Kornizës së
Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Njohjen e jetës shoqërore në Itali, që nënkupton familjarizimin
me funksionimin e sistemit shëndetësor, arsimor etj.
• Respektimin e shkollimit të detyrueshëm, si per vajzat ashtu edhe
për djemtë . 
• Shprehjen e pëlqimit për Kartën e Vlerave të Qytetarisë dhe
Integrimit/Carta dei valori della cittadinanaza e dell’integrazione.
• Marrjen e 30 kreditëve  brënda dy viteve, të zgjatshme për një vit
tjetër, në mënyrë që të konsiderohen të vlefshme.

Duke filluar nga data e nënshkrimit te Kartës se Vlerave të Qytetarisë 
dhe Integrimit, çdo person merr 16 kredite të cilat do të njihen ose 
shtohen, falë përvetësimit të njohurive të gjuhës, të kulturës qytetare 
dhe të jetës shoqërore italiane.
Në fund të dy viteve, Zyra e Imigracionit/Sportello Unico per 
l’Immigrazione - SUI, e pranishme në çdo Prefekturë, do të verifikojnë 
nivelin e arritur të integrimit duke kërkuar dokumentet përkatëse. .

Një nga kërkesat e domosdoshme për marrjen e shtetësisë eshte njohja e 
gjuhës italiane në një nivel jo më të ulët se B1 i CEFR 
sipas përcaktimeve të ligjit 132/2018.

Kush aplikon për nënshtetësi, duhet të ketë një diplomë 
në gjuhën italiane të lëshuar nga një institucion arsimor 
publik ose privat, i njohur nga Ministria e Jashtme dhe 
Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe/ose nga Ministria e Arsimit, 
ose të paraqesë një çertifikatë të njohes së gjuhës italiane 
lëshuar nga një prej katër organeve çertifikuese: 
Universiteti Roma Tre, Universiteti për të Huajt i Sienës, 
Universiteti për të Huajt i Peruxhas dhe Shoqata Dante Aligeri.

Kërkesat për nënshtetësi për arsye  martese dhe vëndbanimin pranohen 
vetëm nëse personi nga një vend i tretë deklaron se zotëron kualifikimin 
ose vërtetimin  dipllome duke bashkangjitur dokumentacionin përkatës 
që vërteton nivelin e njohjes së gjuhës italiane. 

Ata që kanë nënshkruar marrëveshjen e integrimit ose janë mbajtës të 
lejeve të qëndrimit afatgjatë të UE dhe CE  përjashtohen nga detyrimi për të 
vërtetuar njohuritë e tyre të gjuhës, siç kërkohet tashmë me ligj.

Qëllimi i Prils Lazio 5 është integrimi sa më i mire në shoqëri i 
personave që vijnë nga vende të treta dhe që qëndrojne 
rregullisht në Lacio, nëpërmjet shpërndarjes dhe forcimit 
të njohurive të gjuhës italiane,  të kulturës dhe edukimit qytetar. 

KUJT I DREJTOHET
• Të rriturve, të rinjve dhe të miturve nga Vendeve të treta mbi 16 vjeç, duke
përfshire edhe ata që ndodhen në kushte cënueshmerie dhe/ose në rrezik 
perjashtimi.
• Subjekteve publike dhe subjekteve të kualifikuara që kryejnë veprimtari
në territor për trajnimin qytetaro-gjuhësor.

ÇFARË PARASHIKON 
• Kurse falas dhe të pershtatura për nivelet alfa, preA1, A1, A2, B1 të Kornizes
së Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Trajnime ballë për ballë dhe në distancë me metodologjite e reja
të mësimdhënies.
• Pritje dhe udhëzime për të vlerësuar nevojat e çdo personi.
• Shërbimin e kujdesit të fëmijëve, ndjekjes hap pas hapi të personit dhe
ndërmjetësimit kulturor. 

Plani Prils, tashmë në edicionin e tij te pestë, është një nga kurset e trajnimit 
gjuhësor që Rajoni i Lacios kryen në bashkëpunim me Zyrën Rajonale 
të Shkollës për Lacion (Usr Lazio), 10 Qendrat Provinciale për Arsimimin 
e të Rriturve (Cpia) të Kryeqytetit të Romës dhe provincave te Viterbo-s, 
Rieti-t, Frosinone-s dhe Latina-s, organet e kualifikuara për mësimdhenien 
e gjuhës italiane si L2 dhe Laziocrea.
Gjithashtu, janë bashkuar edhe 5 Prefekturat e Lacios, autoritetet vëndore 
që merren me projektet e Sistemit të Pritjes dhe Integrimit (Sai, ish Sprar) 
dhe Shoqata Kombëtare e Komunave italiane (Anci) rajonale.

Për të lehtësuar përfshirjen e njerëzve nga vendet e treta, hyni për herë 
të parë në Itali dhe bëni kërkesë për qëndrim me kohëzgjatje jo më pak 
se një vit, shteti italian ka parashikuar marrëveshjen e Integrimit me të 
cilin merr përsipër të ofrojë shërbime arsimore dhe qytetare falas.

ÇFARË PËRMBAN KJO MARRËVESHJE

• Mësimin e gjuhës italiane, të paktën në nivelin A2 të Kornizës së
Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Njohjen e jetës shoqërore në Itali, që nënkupton familjarizimin
me funksionimin e sistemit shëndetësor, arsimor etj.
• Respektimin e shkollimit të detyrueshëm, si per vajzat ashtu edhe
për djemtë . 
• Shprehjen e pëlqimit për Kartën e Vlerave të Qytetarisë dhe
Integrimit/Carta dei valori della cittadinanaza e dell’integrazione.
• Marrjen e 30 kreditëve  brënda dy viteve, të zgjatshme për një vit
tjetër, në mënyrë që të konsiderohen të vlefshme.

Duke filluar nga data e nënshkrimit te Kartës se Vlerave të Qytetarisë 
dhe Integrimit, çdo person merr 16 kredite të cilat do të njihen ose 
shtohen, falë përvetësimit të njohurive të gjuhës, të kulturës qytetare 
dhe të jetës shoqërore italiane.
Në fund të dy viteve, Zyra e Imigracionit/Sportello Unico per 
l’Immigrazione - SUI, e pranishme në çdo Prefekturë, do të verifikojnë 
nivelin e arritur të integrimit duke kërkuar dokumentet përkatëse. .

Një nga kërkesat e domosdoshme për marrjen e shtetësisë eshte njohja e 
gjuhës italiane në një nivel jo më të ulët se B1 i CEFR 
sipas përcaktimeve të ligjit 132/2018.

Kush aplikon për nënshtetësi, duhet të ketë një diplomë 
në gjuhën italiane të lëshuar nga një institucion arsimor 
publik ose privat, i njohur nga Ministria e Jashtme dhe 
Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe/ose nga Ministria e Arsimit, 
ose të paraqesë një çertifikatë të njohes së gjuhës italiane 
lëshuar nga një prej katër organeve çertifikuese: 
Universiteti Roma Tre, Universiteti për të Huajt i Sienës, 
Universiteti për të Huajt i Peruxhas dhe Shoqata Dante Aligeri.

Kërkesat për nënshtetësi për arsye  martese dhe vëndbanimin pranohen 
vetëm nëse personi nga një vend i tretë deklaron se zotëron kualifikimin 
ose vërtetimin  dipllome duke bashkangjitur dokumentacionin përkatës 
që vërteton nivelin e njohjes së gjuhës italiane. 

Ata që kanë nënshkruar marrëveshjen e integrimit ose janë mbajtës të 
lejeve të qëndrimit afatgjatë të UE dhe CE  përjashtohen nga detyrimi për të 
vërtetuar njohuritë e tyre të gjuhës, siç kërkohet tashmë me ligj.

Qëllimi i Prils Lazio 5 është integrimi sa më i mire në shoqëri i 
personave që vijnë nga vende të treta dhe që qëndrojne 
rregullisht në Lacio, nëpërmjet shpërndarjes dhe forcimit 
të njohurive të gjuhës italiane,  të kulturës dhe edukimit qytetar. 

KUJT I DREJTOHET
• Të rriturve, të rinjve dhe të miturve nga Vendeve të treta mbi 16 vjeç, duke
përfshire edhe ata që ndodhen në kushte cënueshmerie dhe/ose në rrezik 
perjashtimi.
• Subjekteve publike dhe subjekteve të kualifikuara që kryejnë veprimtari
në territor për trajnimin qytetaro-gjuhësor.

ÇFARË PARASHIKON 
• Kurse falas dhe të pershtatura për nivelet alfa, preA1, A1, A2, B1 të Kornizes
së Përbashkët të Riferimit Evropian të njohjes së gjuhëve (CEFR).
• Trajnime ballë për ballë dhe në distancë me metodologjite e reja
të mësimdhënies.
• Pritje dhe udhëzime për të vlerësuar nevojat e çdo personi.
• Shërbimin e kujdesit të fëmijëve, ndjekjes hap pas hapi të personit dhe
ndërmjetësimit kulturor. 

Plani Prils, tashmë në edicionin e tij te pestë, është një nga kurset e trajnimit 
gjuhësor që Rajoni i Lacios kryen në bashkëpunim me Zyrën Rajonale 
të Shkollës për Lacion (Usr Lazio), 10 Qendrat Provinciale për Arsimimin 
e të Rriturve (Cpia) të Kryeqytetit të Romës dhe provincave te Viterbo-s, 
Rieti-t, Frosinone-s dhe Latina-s, organet e kualifikuara për mësimdhenien 
e gjuhës italiane si L2 dhe Laziocrea.
Gjithashtu, janë bashkuar edhe 5 Prefekturat e Lacios, autoritetet vëndore 
që merren me projektet e Sistemit të Pritjes dhe Integrimit (Sai, ish Sprar) 
dhe Shoqata Kombëtare e Komunave italiane (Anci) rajonale.

M A R R E V E S H J E  P E R  I N T E G R I M P E R  T E  M A R R E  N E N S H T E T S I N M E  M S U  G J U H E N  I TA L I A N E

T E S T
A2 ACCEPTED

T E S T
B1

 

   
 L

a vorare
Re laz i onars i

i nt
eg

ro
jn

e   App r e n d e r e    C on osc e
re

Understand
S'intégrer

   
 l i

dhie

   T E DI SH

PUNA


