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هل تعلم
أن شجرة الكرز هي شعار الزراعة في منطقة بازل؟ 

إن تنوع الكرز األكثر شهرة في منطقة بازل، داي فلوريانر 
)معروف أيضا بالشوينبيرجر(، تم احضارها هناك من لبنان 
منذ حوالي 100 عام مضت عن طريق المالك السابق لباد 

 شوينبيرج، 
ايميل بينيديكت فلوري.

مرحباً بكم في منطقة بازل!
قسم التكامل المتخصص

مكتب الهجرة
اللغة والتفاهم 

سويسرا
مقاطعة بازل-الندشافت

 القانون المتعلق باألجانب
السكن

التوظيف
الضرائب

التأمين االجتماعي
الصحة

األطفال 
المدرسة أإلبتدائية
التعليم و التدريب

التعليم المتواصل وتعليم الكبار
الزواج والميالد والوفاة

العقيدة 
التنقل 

الحياة اليومية وقضاء وقت الفراغ
 خدمات أخرى

التقاليد وأيام العطلة الرسمية 
من وماذا وأين تذهب في مقاطعة بازل الندشافت

تفاصيل النشر
أرقام هامة للطوارئ

جدول المحتويات
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مرحباً بكم في منطقة بازل!

يسرنا اختياركم للحياة في مقاطعتنا الجميلة.

بازل- لمقاطعة  البارزة  المعالم  من  واحداً  الكبير  التنوع  يعد 
الندشافت استكشف مناظر طبيعية بكر علي مساحات واسعة من 
منطقة جورا الخالبة. ستري عدداً ال يحصي من القالع والحصون 
من عصر مضي منتشرة بطول طريقك. إن المواقع التاريخية ذات 
الشهرة العالمية مثل أوغوستا روريكا ستقودك إلي خطي الرومان، 
شوارع  في  للتجول  تدعوك  ليزتال  مثل  الساحرة  الصغيرة  والمدن 
وحارات أحياء بلدتهم القديمة. في المقابل، فإن األجزاء الصناعية 
من منطقة بازل المنخفضة تنقل نزعة حضارية وتوفر أماكن عمل 

جذابة لألشخاص من كل أنحاء العالم.

قام أشخاص من أكثر من 150 دولة بنقل حياتهم إلى هنا.سوف 
المجتمع.  في  لالندماج  والبلديات  المقاطعة  أيضا  أنت  تساعدك 
„توقع  يعني  والذي   ،,”Fördern und Fordern!“ هو  شعارنا 
وتشجع“. يتطلب التكامل الناجح انفتاحاً من جانب السكان المحليين، 
يعد ذلك  الجديدة.  بيئتك  لتألف  المهاجر،  أنت،  ورغبة من جانبك 
السبيل الوحيد لضمان التعايش الناجح. يحتوي هذا الكتيب علي 
معلومات هامة ستساعدك علي االستقرار داخل الحياة السويسرية 
بسهولة. يرجي استخدام الخدمات العديدة المتاحة في مقاطعتنا، 
قم بتكوين عالقات اجتماعية وشارك بفاعلية في الحياة في بيئتك 
 الجديدة! سوف يساعدك هذا علي االحساس سريعا بأنك في وطنك. 

 أتمني لك بداية جيدة.
 اسحاق ريبر, عضو المجلس التنفيذي 

رئيس قطاع األمن بمقاطعة بازل-الندشافت

ريبر اسحاق 
التنفيذي المجلس  عضو 
بازل- بمقاطعة  األمن  قطاع  رئيس 
الندشافت
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قسم التكامل المتخصص 

هو مكتب الكانتونات لما يخص التكامل ونقطة اتصال للسلطات 
االتحادية. كجزء من برنامج ألتكامل )KIP(  قسم التكامل المتخص
التكامل  من  كل  تعزيز  إلى  تهدف  التي  المعايير  وضعنا  ولقد 
المستدام للمهاجرين وأبنائهم وكذلك إبالغ المجتمع المحلي بشكل 

موضوعي عن قضايا الهجرة واالندماج .  
نحن ندعم العديد من المشاريع لتطوير اللغة، واإلدماج االجتماعي، 
وتعزيز المتطلبات المبكرة وتبادل المعلومات. وينبغي أن يتشارك 
الهياكل  تخفيض  ويتم  الحياة  فى  الهجرة  تاريخ  مع  هنا  الناس 

واآلليات التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز.
هذه المهام تتعلق بالمجتمع ككل، وبالتالي ال يمكن أن تنجح إال 
بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة  . لذلك، يعمل قسم االندماج 
الحكومية،  وغير  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  مع  وثيق  بشكل 
ويسعى على ربطهم و تواصلهم على مستوى الكانتونات والبلديات. 

ما هو التكامل ؟ 
هناك تعاريف عديدة تعبر عن التكامل.

عملية  هو  التكامل  فإن   , المتخصص  التكامل  قسم  إلى  بالنسبة 
والمقيمين  الجدد  الوافدين  يتعامل  أن  هو  الهدف  و  ديناميكية، 
السلمي.  التعايش  لقواعد  المتبادل  االحترام  منطلق  من  بالفعل 

التكامل هو حق ولكنه أيضا واجب . 
كل لديه الحق في أن يندمج في المجتمع القائم,و لجعل ذالك ممكنا، 
يرى قسم التكامل أن تعلم اللغة األلمانية لألشخاص األجانب هو 

المفتاح الرئيسي لذلك - )قارن فصل اللغة والتواصل (.   
بنفس القدر من أألهمية  يجب أيضا على ألكل إظهار اإلرادة وااللتزام 
فقط  ممكنا  يكون  هذا  الجديد.  المجتمع  في  الحياة  في  لالنخراط 
عندما يكون السكان المحليين على استعداد للوصول إلى جيرانهم 

الجدد وخلق الظروف التي تسمح لهم بالمشاركة في الحياة هنا.  

 مارتن بيرجن
المقاطعة تكامل الخاص ب موظف ال

قطاع األمن 
 Sicherheitsdirektion 

Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 

Liestal 4410 
T 061 552 66 53 

sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

كانتون إقليم بازل يدعو من وصلوا حديثا لتقديم المساهمات التالية 
من جهتهم الندماجهم فى الحياة المجتمعية  :
إحترام الدستور أإلتحادى و إعالء قيمته .  –

أن يتعلموا أللغة المتداولة فى موضع إقامتهم .  –
أن يتعايشوا/يتكيفوا مع طبيعة الحياة فى سويسرا .  –

–  أن تكون فردا عامال و على إستعداد لتأهيل نفسك الحقا .

نحن مقتنعون بأن تواصلنا معكم سيكون مثمر و فعال , ألتكامل 
إلى  يؤدي  سوف  ولكن  النية،  حسن  على  مبنية  فكرة  مجرد  ليس 

مواجهات وفرصا قيمة للحياة .

مارتين بورجين
المسؤول عن التكامل

قسم التكامل المتخصص
كانتون إقليم بازل 
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علي  الفيدرالي  القانون  أحكام  تطبيق  علي  يعمل  بذلك  بالقيام 
التنقل  حرية  علي  واالتفاق  اللجوء  وقانون  األجانب  المواطنين 

لألشخاص والقرارات والتوجهات ذات الصلة للحكومة الفيدرالية.

المهام الرئيسية لمكتب الهجرة هي:
–  فحص وإصدار وتمديد تصاريح االقامة المؤقتة والدائمة 

وتصاريح التوطين
–  تحديث التفاصيل الشخصية والعناوين والغرض من االقامة
–  تسجيل بيانات االحصاء الحيوي لألشخاص من دول العالم 

الثالث )خارج االتحاد األوروبي/ رابطة التجارة الحرة 
األوروبية(

–  مراجعة وتنفيذ اجراءات الشرطة األجنبية في حالة األحكام 
القضائية والمساعدة االجتماعية والديون الضخمة

–  عقد اجتماعات ترحيب وإعداد اتفاقات تكامل
–  اصدار تأشيرات لرحالت العودة
–  التسجيل االداري لطالبي اللجوء

–  بدء العمل وتغيير الوظائف
–  اصدار وتمديد التصاريح للمقيمين المؤقتين

–  تقديم مشورة العودة للوطن وتشجيع العودة الطوعية لطالبي 
اللجوء

–  تطبيق اجراءات الزامية لتنفيذ أوامر المغادرة
–  تنظيم تنفيذ أوامر المغادرة لطالبي اللجوء والمواطنين 

األجانب

 هانزبيتر سبار
رئيس مكتب الهجرة

رئيس مكتب الهجرة
Amt für Migration Basel-Landschaft 

Parkstrasse 3 
 Frenkendorf 4402 

 T 061 552 51 61 
afm@bl.ch 

www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

إذا رغبت في أن تنضم اليك عائلتك أو تنتقل إلي مقاطعة أخري أو 
تستقبل  زائرين من وطنك أو تدخل التوظيف أو التوظيف الذاتي أو 
كان لديك أية أسئلة أخري تتعلق باإلقامة، رجاء اتصل بنا. سوف 

يتمكن موظفونا من تقديم المشورة المختصة والودودة لك.
 

هانزبيتر سبار
رئيس مكتب الهجرة لمقاطعة بازل-الندشافت

مكتب الهجرة
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اللغة والتفاهم 

معرفة  اللغة األلمانية هي شرط هام لنجاح التكامل.  و للتعامل 
مع الحياة اليومية، فمن الضروري تعلم اللغة األلمانية. وهذا يجعل 
من األسهل بالنسبة لك التعامل مع الجيران والمعلمين والسلطات 
للتطورو   عمل،  عن  البحث  فى  أيضا  األشخاص.  من  وغيرهم 
عامل  أأللمانية  للغة  الجيدة  والمعرفة  المزيد/االضافي  التدريب 
في  والتزاما. ولكنك  وقتا  يتطلب  لغة جديدة  تعلم   . لذلك  محورى 
هذه الدورات سوف ال تتعلم األلمانية فقط، ولكنك سوف تتعلم أيضا 
الكثير عن منطقة بازل والحياة في سويسرا وسوف تتاح الفرصة 

لتكوين عالقات جديدة .

يقدمون بإستمرار دورات دراسية لتعلم أللغة أأللمانية telc هناك 
مجموعة متنوعة من القطاع الخاص مثل معهد جوته أو و الشهادات 
تقدم مستوى  .و  العمل  قيمة عالية فى سوق  لها  منهم  الممنوحه 
لغوى ذو مكانة عالية فىى سوق العمل من أهمية )GER( كبيرة 
وعلى مستوى لغة محددة من منطلق أإلطار المرجعي األوروبي 

المشترك

في منطقة بازل يوجد مراكز لإلختبار و التي تقدم بعض الدورات 
الخاصة وأإلعداد لالمتحانات. التكاليف تختلف اعتمادا تبعا لمقدم 
الخدمة وإختالف الحصص الدراسية . يمكن لمقدم الخدمة أبالغكم 

عن تكاليف الدورة الدراسية والتخفيضات المحتملة.

بالنسبة لكانتون إقليم  بازل ، من المهم أن يستطيع أألشخاص الجدد 
تعلم اللغة األلمانية في أسرع وقت ممكن ، و لهذا السبب خفضت 
المقيماتو   / للمقيمين  أألجنبية  أللغة  تعلم  دورات  مجموعة  رسوم 
التى  تبدأ من تعلم الحروف الهجائية  و كذلك المستويات المختلفة  
منطلق  من  المختلف  الوقت  و  المكثفة  العروض  التركيزعلى  مع 

أإلطار المرجعي األوروبي المشترك

مركز تعليم الكبار المتخصص فى إقليم بازل يقدم  قائمة عروض 
مخفضة في إقليم  بازل ومدينة بازل.و ذلك  على موقعه على االنترنت. 
األلمانية  اللغة  تعلم  دورات  تعلم  حول  المعلومات  من  مزيد  هناك 
وكورسات أللغة األلمانية.المزيد من المعلومات حول دورات تعلم اللغة 

األلمانية تجدونها فى خدمات أألجانب فى إقليم بازل .

يم الكبار: تعل لغوية للجهة المتخصصة ل بات أل المتطل
www.bl.ch 

> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

بية األلمانية/ خدمة تفسير: تدري معلومات حول الدورات ال
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 

T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch 

www.ald-bl.ch

 أإلطار المرجعي األوروبي المشترك :   
)GER(

www.europaeischer-referenzrahmen.de 

هل تعلم
أن المترجمين الثقافيين هم أفراد يعيشون في سويسرا وهم 
أنفسهم مهاجرين ولديهم معلومات جيدة عن اللغة الرسمية 

والممارسات المحلية وأشكال التواصل؟
بإمكان هؤالء مساعدتك في األمور الهامة وأيًضا مساعدتك لفهم 

اآلخرين وفهمهم هم لك.

كيف يمكنني العثور على مترجمة أو مترجم لما بين الثقافات ؟

إلجراء محادثات صعبة ومهمة يوصى بالحصول على  مساعدة من 
مترجم فورى مؤهل أو مترجمة فورية مؤهلة .

الفورية  الترجمة  خدمة  بازل  إقليم  فى  أألجانب  شئون  دائرة  تقدم 
وتوفر لك مترجم فورى أو مترجمة فورية إذا لزم األمر . 
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سويسرا

السلطات الحكومية الثالث في سويسرا
تنقسم سويسرا إلي 26 مقاطعة وتعرف أيضا باسم “Bund”،وهي 

تعني حكومة اتحادية أو اتحاد سويسري.
تضم مقاطعة بازل-الندشافت 86 بلدية. وتمثل السلطات االتحادية 

والمقاطعية والبلدية مناطق مختلقة من المسئولية.

ما هي واجبات الحكومة الفيدرالية؟
تتولي الحكومة الفيدرالية وتعمل علي القضايا التي تدار من كافة 
أنحاء سويسرا. ومن أمثلة ذلك الشئون الخارجية أو تنظيم إقامة 

األجانب.

ما هي واجبات ادارة المقاطعة؟
ومن  داخلها.  البلديات  بكافة  المعنية  المناطق  المقاطعة  تدير 
األمثلة علي ذلك توفير المستشفيات أو الشرطة أو التعليم المهني.

ما هي واجبات البلديات؟
تسجيل كافة المقيمين  –

تنظيم التعليم في المرحلة االبتدائية والثانوية  –
توفير الدعم االجتماعي لقاطنيها  –

–  توفير البنية التحتية مثل امدادات المياه أو جمع القمامة

من الذي يقرر بشأن أنشطة الحكومة الفيدرالية؟
النطاق.  واسعة  ديمقراطية  لديهم حقوق  السويسريون  المواطنون 
يقومون  أيضا  لكنهم  وحكوماتهم،  برلماناتهم  فقط  ليس  ينتخبون 

بالتصويت بانتظام علي القضايا الهامة.

ما هي حقوقي وواجباتي؟
عالية  قيمة  بازل-الندشافت،  مقاطعة  ثم  ومن  سويسرا،  تعطي 
للحرية الشخصية وحقوق وواجبات األفراد. تتلخص متطلبات تلك 
المشتركة  القيم  قبول  المتبادل والتسامح وكذلك  القيم في االحترام 

للتعايش.

القيم والحقوق األساسية الرئيسية:
كرامة االنسان مقدسة  –

جميع البشر سواسية أمام القانون  –
للرجال والنساء حقوق متساوية  –

–  تنتهي الحرية الشخصية حيث تبدأ حرية زمالئك من البشر

الواجبات األساسية الرئيسية:
–  دفع الضرائب

–  اخراج ودفع التأمين الصحي
–  دفع التكاليف االجتماعية من قبل المتربحين واألثرياء

–  حضور الزامي للمدرسة والتعاون مع المدارس والمعلمين

المساواة بين النساء والرجال
في  عليها  منصوص  سويسرا  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة 
النساء  أن  تعني  المساواة   .1981 عام  منذ  االتحادي  الدستور 
في  والمشاركة  للوصول  متكافئة  فرص  على  يحصلون  والرجال 
والسياسة  والعمل  التعليم  في  الحياة  متاح من مجاالت  كل مجال 

واالقتصاد والعائلة والحياة الخاصة .

المساواة بين المرأة والرجل هي قسم فى مجلس الوزراء بالحكومة. 
وهو/اي القسم يدعم الحكومة في تنفيذ المساواة الفعلية بين المرأة 

والرجل في كانتون إقليم بازل .

كيف يمكنك حماية نفسك ضد التحرش الجنسي في مكان العمل؟ 
هل هناك تمييز ضدك لكونك  أم أو أب؟ كيف يمكن منع التمييز 
في األجور في عملك؟ نحن يسعدنا أن نقدم لكم النصيحة و نبين 

لكم خيارات التعامل مع الموقف .

هل تعلم
أن االختصار الوطني „CH“، ترمز إلي كونفيوديراشيو 

هيلفيتيكا، وهي االتحاد السويسري باللغة الالتينية؟
لم يكن لدي سويسرا حتي منتصف القرن التاسع عشر حكومة 
مركزية، ولكن كان هناك اتحاداً مفككاً من مقاطعات مستقلة. 
وكان هناك أربع لغات وطنية منطوقة في سويسرا، فكان من 

الصعب التوصل إلي اسم موحد للدولة.
فكان االختصار للتسمية الالتينية هو الحل الوسط المثالي.
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بقضايا  يختص  موضوع   40 مع  تتعامل  إقليمية  بوابة  هو 
الموقع   www.gleichstellung.bl.ch. الجنسين  بين  المساواة 

أإلليكترونى 

العنف المنزلي
المثال  سبيل  علي  األسر،  من  العديد  لدي  المنزلي  العنف  يحدث 
في شكل ايذاء جسدي أو تهديدات أو ترهيب. يدمر العنف األسر. 
المعلومات متاحة من مركز التدخل لمنع العنف المنزلي. يتضمن 
الذين  للرجال  التدريب  برامج  إدارة  التدخل  مركز  في  العمل 
الطوارئ،  حالة  في  العالقة.  أو  الزواج  في  العنف  يستخدمون 
يرجي االتصال بالشرطة أو ملجأ السيدات. أوبفيرهيلف بيدر بازل 
الذين  للرجال  يمكن  للضحايا.  والدعم  المشورة  تقدم  مؤسسة  هي 
الرجال  مكتب  من  خاصة  مشورة  علي  الحصول  للعنف  يلجئون 

)انظر قسم „أرقام هامة لحاالت الطوارئ“.

ما هو المتوقع من الوافدين الجدد؟
االقتصادية واالجتماعية  الحياة  أسلوب  أن تشارك في  نتوقع منك 
والثقافية. مطلوب منك أن تعتاد علي ظروف المعيشة االجتماعية 

والعامة في سويسرا وباألخص اكتساب مهارات اللغة األلمانية.

فرص المشاركة
–  حضور دورة في اللغة األلمانية

–  تعرف علي جيرانك
–  انضم إلي نادي

–  حضور مناسبات تنظمها بلديتك أو المقاطعة
–  شارك في عادات بازل

–  بادر بعمل تطوعي في مجال ثقافي أو رياضي أو اجتماعي

وتقديم  أسئلة  أية  علي  باإلجابة  بك  الخاصة  البلدية  تسعد  سوف 
المزيد من المساعدة. قم فقط باالتصال بهم أو زيارتهم في مكتبهم.

هل تعلم
يتطلب أعلي مستوي من التشريعات لدينا، الدستور الفيدرالي، 

أنه ال يجوز التمييز ضد أحد علي أساس أصلهم أو العرق أو 
الجنس أو اللغة أو المكانة االجتماعية أو نمط الحياة أو الديانة 

أو المعتقدات االيديلوجية أو السياسية، أو بسبب أي اعاقة 
جسدية أو عقلية أو نفسية؟

ية السويسرية والدستور السويسري: فيدرال معلومات حول الحكومة ال
www.admin.ch

معلومات عن سويسرا
www.ch.ch

يم بازل المساواة بين المرأة والرجل  - كانتون إقل
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 

Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 

gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

الندشافت مركز التدخل  للعنف المنزلي 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 

 Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
T 061 552 62 38 

www.interventionsstelle.bl.ch 
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مقاطعة بازل-الندشافت

السلطات الحكومية في المقاطعة
مجلس المقاطعة هو برلمان المقاطعة ويحتوي علي 90 عضوا، 
يقومون بالمهام التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة. 
المجلس  يعد  ليستال.  في  الحكومية  بالمباني  االجتماعات  تعقد 
في  تنفيذية  سلطة  أعلي  وكذلك  البارزة  السلطة  هو  التنفيذي 
المقاطعة. يتألف من خمسة أعضاء تم انتخابهم من قبل الشعب. 
من  واحدة  عن  مسئوالً  التنفيذي  المجلس  أعضاء  من  عضو  كل 

الوزارات التالية:
وزارة التربية والتعليم، الثقافة والرياضة  –

وزارة االقتصاد والصحة  –
وزارة األمن  –

وزارة االنشاء وحماية البيئة  –
وزارة المالية والكنائس  –

تطبيق  ووكاالت  المحاكم  من  القضائية  الدولة  سلطات  تتألف 
القانون.

يمكن الحصول مجاناً علي كتيب „المقاطعة في سطور“ عن طريق 
ارسال بطاقة عنوان كامل إلي

مقاطعة بازل-الندشافت باألرقام
–  المساحة: 518 كم2

–  تعداد السكان: حوالي 276.000 نسمة

–  حوالي 55.000 )%19.8( مهاجرين من أكثر من 150 دولة 
مختلفة

 Laufen,( 86 بلدية، موزعة علي خمس مناطق  –
 )Arlesheim, Liestal, Sissach, Waldenburg

–  واحدة من 26 مقاطعة ونصف مقاطعات سويسرا
–  تحدها ألمانيا وفرنسا

 Basel-Stadt, Aargau, :المقاطعات المجاورة  –
Solothurn and Jura

هل تعلم
أن في مقاطعة بازل-الندشافت، يعتبر المرء مندمجاً عندما 

يقوم /تقوم هو/ هي
–  بإحترام النظام القانوني السويسري، خاصة قيمه األساسية

–  تعلم اللغة األلمانية بشكل جيد للتمكن من التعامل مع أمور 
الحياة اليومية بشكل مستقل

–  االعتياد علي األحوال المعيشية االجتماعية والعامة في 
المنطقة

–  القدرة علي المشاركة في الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية للمجتمع

مقاطعة بازل-الندشافت
Landeskanzlei Basel-Landschaft 

 Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
T 061 552 51 11 

landeskanzlei@bl.ch 
 www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei

معلومات حول مقاطعة بازل-الندشافت:
 www.bl.ch

لديات الفردية: ب  معلومات حول ال
www.bl.ch > Gemeinden

معلومات احصائية حول مقاطعة بازل-الندشافت:
www.statistik.bl.ch 
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القانون المتعلق باألجانب

أنواع إثبات الهوية 
 جميع المهاجرين / المهاجرات يجب أن يكون لديهم تصريح ساري 
المفعول . هذا التصريح يتم إصداره و تجديده بصفة منتظمة من 
قبل مصلحة شئون ألهجرة. تتفاوت الحقوق و الواجبات طبقا لنوع 

التصريح و البلدة القادمين منها.
المدة و يصلح بصفة قطعية ألسباب  إقامة محدد   )C( تصريح 
إقامة معينة  أو تصريح إقامة )B( هو  تصريح إقامة قصير المدة  
و  )L( هو تصريح غير محدد المدة. و على كل حال مدة سريان 

بطاقة الهوية هى 5 سنوات .
 

التسجيل القانوني للألجانب
أو  بازل  إقليم  كانتون  فى  أإلقامة  فى  يرغبون  أللذين  أألجانب 
خالل  ذلك  تسجيل  عليهم  يجب  محيطه  فى  آخر  لمكان  أإلنتقال 
ذلك  قبل  و   . الجديد  فى مكان سكنهم  السكن  فى رقابة  يوما   14
يجب  كذلك  و  بمغادرتهم  القديم  سكناهم  بمكان  أإلخطار  عليهم 
أإلخطار عن أإلنتقال من مسكن آلخر داخل نفس المجمع السكنى 
. رقابة السكن فى المجموعة السكنية تقدم البيانات عن المستندات 
المطلوب إصطحابها و تقديمها،  إدارة شئون الهجرة سوف تقوم 

بعد تلقى أإلخطار بإصدار تصريح إقامة جديد .

ما الذى يجب على تقديمه للمجمع السكنى ؟
– بيان تغيير الحالة أإلجتماعية .

– حاالت ألمواليد .
– تغيير أألسماء  و التصحيحات 

– إلغاء أإلقامة / أإلنتقال إلى خارج البالد .

متى يجب على إخطار مكتب الكانتونات للهجرة عن أإلقامة في 
الخارج؟

ألن كال من رخصة اإلقامة وتصريح اإلقامة  تسقطا بعد انقطاع 
البقاء بسبب أإلقامة الغير منقطعة في الخارج ألكثر من ستة أشهر 
المؤقت طويل  الغياب  ، فيجب أبالغ مكتب ألهجرة عن مثل هذا 

األجل .

متى يجب إحضار تصريح اإلقامة لغرض التمديد؟
تقوم دائرة الهجرة بإرسال إخطار بانتهاء المدة قبل إنتهاء صالحية 
المرفقة  االستمارة  تعبئة  يجب  تقريباً.  بشهرين  اإلقامة  تصريح 
وتوقيعها وتسليمها إلى دائرة الهجرة مع نسخة من جواز السفر أو 

بطاقة الهوية.

يجب  طلب التمديد عند بقاء ليس أكثر من ثالثة أشهر وليس أقل 
من أسبوعين على انتهاء مدة تصريح اإلقامة.

منح اإلقامة الدائمة:
فإنه  الدائمة  لإلقامة  بالنسبة  ياً  حال بها  المعمول  القوانين  بحسب 
يتم منحها بعد مضي خمس أو عشر سنوات ويعتمد األمر على 
الزوجة.  أو  للزوج  الممنوحة  اإلقامة  نوع  أو  الطلب  مقدم  جنسية 

دائرة الهجرة هي الجهة المخولة بفحص طلبات اإلقامة الدائمة.

منح اإلقامة الدائمة مبكراً :
األشخاص الذين ال يحق لهم الحصول على اإلقامة الدائمة إال بعد 
المجتمع  في  ناجحاً  اندماجاً  حققوا  ولكنهم  سنوات  عشر  مضي 
مضي  بعد  الدائمة  اإلقامة  على  الحصول  طلب  تقديم  بإمكانهم 
خمس سنوات فقط من إقامتهم. بإمكانكم الحصول على المزيد من 

المعلومات والتفاصيل من دائرة الهجرة. 

هل يمكن لى إستحضار عائلتى أيضا ؟    
إذا كنت قد أتيت من بلد من االفتا / االتحاد األوروبي، يمكنك أن 
تستحضرعائلتك لسويسرا طالما كان  لديك السكن المالئم و القدرة 

على الكسب المالى أو لديك موارد مالية كافية .
أفراد األسرة هم  الزوجة و كذلك األطفال األحفاد اللذين لم يبلغوا 
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الذينتعولهم . وبالمثل، اآلباء أو األجداد، طالما كنت  21 سنة أو 
إصطحاب  فقط  يمكنهم  الدراسة  بغرض  لهم  المسموح  تعولهم. 
على  القدرة  لديك  تكون  أن  شريطة  المعالين،  وأطفالهم  أزواجهم 

إعالتهم .
إذا كنت قد أتيت من بلد من خارج  االفتا / االتحاد األوروبي،فيمكنك 
أقل من  أللذين هم  الغير متزوجين  الزوجة و أألطفال  إصطحاب 
18 سنة , طالما كانوا سيسكنون مع العائلة فى نفس مكان السكن 
و أن يكون مكان السكن متوفرا و لديك القدرة المالية على إعاشتهم 

.
ألحق في لم شمل األسرة يكون في غضون خمس سنوات. األطفال 
أكبر من اثني عشر عاما من العمر فى غضون اثني عشر شهرا.

يجب تقديم طلبات لم شمل األسر إلى مكتب شئون ألهجرة .

التجنس العادي
هذه   وأمضى   – عاما  عشر  اثني  منذ  سويسرا  في  يعيش  الذي 
السنوات في هذا البلد واللذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 20 سنة 
تحسب السنواتبصورة مزدوجة  – يحق له تقديم  طلب للحصول 
على تصريح بالتجنس بالجنسيةاالتحادية . بشرط أساسي خاص 
و هو  الوفاء بمدة اإلقامة المطلوبة، إجادةاللغة األلمانية واالندماج 

و التمتع بسمعة مالية وجنائية جيدة .

التجنس الميسر
توافربعض  بشرط  التجنيس  من  النوع  هذا  من  االستفادة  يمكن 
الشروط القانونية وبصفة خاصة  األزواج األجانب المتزوجين من 
الوالدين  أحد  من  واألطفال  وكذلك  السويسريات  أو  السويسريين 
السويسرين الذين ال يحملون الجنسية السويسرية بعد. في التجنس 

الميسر يكون االتحاد هوالوحيد صاحب إتخاذ القرار.

التجنس المبسط
قانونية  المبسط لالستخدام وفق شروط  التجنس  اجراء  تم تصميم 
معينة، باألخص من قبل األزواج األجانب من المواطنين السويسرين 
وفي حالة األطفال من أحد الوالدين السويسريين والذي لم يحصل 
بعد علي الجنسية السويسرية. يجوز اتخاذ قرارات بشأن التجنس 

المبسط فقط من قبل الحكومة الفيدرالية.

مكتب الهجرة
 Amt für Migration 

Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 

afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

نشرة التجنس العادي لألجانب:  
www.bl.ch 

 > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen

معلومات حول التجنس الميسر :
www.sem.admin.ch 

 > Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung 
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

هل تعلم
أن مكتب الهجرة يدعو جميع الوافدين الجدد الجتماع ترحيب؟

هذا لتقديم المشورة لك بشأن حقوقك وواجباتك ويشمل معلومات 
 حول خدمات االندماج 

المتاحة في منطقة بازل.
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السكن

ما الذي يجب علي فعله عند االقامة في سكن مؤجر؟
تعد بعض القواعد العامة ضرورية من أجل ضمان تعايش سلمي. 

هذا شيء نعلق عليه أهمية كبري هنا بسويسرا، بلدك المختار.

والتي  للمنزل،  قواعد  توجد  المؤجرة  المنازل  أو  الشقق  في معظم 
ساعات  احترام  ينبغي  المثال،  سبيل  علي  لها.  االنصياع  يجب 
الهدوء من 10 مساء حتي 7 صباحا وفي وقت الغداء من الظهر 
حتي 1 مساء. كما ينبغي االبقاء علي الضوضاء الي الحد األدنى 

أيام اآلحاد والعطالت الرسمية.

إذا كنت تريد القيام بحفلة، فمن األفضل اخبار جيرانك!

أو  االنتظار  أماكن  أو  الدرج  أو  المغسلة  مثل  المشتركة  الغرف 
المصعد ال ينبغي أن تعمها الفوضي باألمتعة الشخصية وينبغي 
أن تظل نظيفة. عادة ما يكون هناك جدول زمني الستخدام المغسلة.

في العديد من المنازل أو المباني السكنية يعد التدخين ممنوعا في 
الغرف المجتمعية.

إذا ما حدث نزاعات مع صاحب العقار، يمكنك االتصال بالمجمع 
السكني للمستأجر أو السلطات لفض النزاع في قضايا االيجار.

ما هي األشياء الهامة التي يجب عليك كمستأجر لعقار سكني 
أن تعرفها؟

المستأجر  العقار  يحدد  مكتوب  ايجار  عقد  بتوقيع  تقوم  عادة، 
عامة  وشروط  وبنود  االيجار  وُمقدم  اإلشعار  ومتطلبات  وااليجار 

وقواعد المنزل.

يتم عادة دفع االيجار مقدماً في بداية الشهر. عادة يدفع المستأجر 
التكاليف االضافية للتدفئة والمياه وكابل التليفزيون.

تأكد من أن ايجارك يشمل تلك التكاليف االضافية من عدمه!

حالة  بفحص  العقار  وصاحب  تقوم  أن  الشقة  تسليم  عند  يوصي 
الشقة معاً، وكتابة أي مالحظة عن أي أوجه قصور محتملة )بما 

في ذلك األضرار الخفيفة(

والتي  ايجار،  أشهر  ثالثة  الي  يصل  مبلغاً  االيجار  ُمقدم  يعتبر 
يتم دفعها مقدما في حساب ايداع خاص باإليجار كضمان لمالك 
العقار. ومع ذلك، فإن الحساب يكون بإسم المستأجر. عندما يغادر 
المستأجر – شريطة عدم وجود نزاع مع المالك حول تسليم الشقة 

– يتلقي المستأجر االيداع باإلضافة إلي الفائدة المستحقة.

ينصح بأخذ تأمينا عن المسئولية عن العقار المستأجر.

عليها  أسرة  كل  فإن  الشهرية،  االيجار  مدفوعات  إلي  باإلضافة 
برامج  استقبال  قادرة علي  اذا ما كانت تستخدم أجهزة  دفع رسوم 
االذاعة و/ أو التليفزيون )مثل، تليفزيون، اذاعة السيارة أو الهواتف 
التجميع  شركة  مع  التسجيل  عن  مسئول  المستأجر  المحمولة(. 

.BILLAG  السويسرية

كيف يمكنني التخلص من النفايات؟
اآلثار  نقلل  أن  يمكننا  النفايات  من  الصحيحة  التخلص  بطرق 
القابلة إلعادة  المواد  القيمة.  الموارد  واسترداد  كبير  بشكل  البيئية 
منفصلة  جمعها  ثم  من  يمكن  الخ  الزجاج،  الورق،  مثل  التدوير 
التدوير  إلعادة  القابلة  المواد  تجميع  يتم  التدوير.  إلعادة  وأخذها 

مجاناً، والتي يمكنها أيضا أن توفر تكاليف لألسرة الواحدة.

يجب وضع النفايات المنزلية في أكياس للقمامة حيث يتم حملها، 
من  التخلص  يتم  البلدية.  قبل  من  جمعها  ليتم  بالخارج  وتركها 
أنظمة جيدة  النفايات مع  لحرق  النفايات في مصانع حديثة  تلك 

لتنقية. الستعادة الطاقة وأنظمة فعالة ل

كافة المعلومات حول التخلص السليم من النفايات المحلية متاحة 
لبلدية. إما من موقع االنترنت أو من البرنامج الزمني لجمع القمامة ل
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بيالج سويسرا :
 BILLAG Schweiz

 Infoline 0844 834 834
info@billag.com, www.billag.ch

جمعية بازل-الندشافت للمستأجرين
 Mieterinnen- und Mieterverband Baselland

 T 061 666 69 69 ::قانونية خط المساعدة ال
 www.mieterverband.ch

سلطة المقاطعة لحل النزاعات بشأن قضايا االيجار
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten

Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

يا: معلومات حول النفايات وإعادة التدوير بألمان
 www.abfall.ch

برنامج الزمني للنفايات المحلية“ معلومات حول „ال
www.aue.bl.ch

هل تعلم
أن حرق النفايات في أي مكان آخر غير األماكن المعتمدة لذلك 

ممنوع؟

الثمن* كيف؟/ متي؟*  أين؟*  ماذا؟*   

أكياس نفايات سعة 35/ 60/ 110 انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع   خدمة الجمع المحلية   نفايات منزلية   
لتر عن طريق طوابع الواردات المحلية القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع،     

طوابع واردات عادة مع النفايات المنزلية   بضائع ضخمة   
تخضع عادة لرسوم لكن انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع  سماد في الحديقة الخاصة أو بواسطة  نفايات الحديقة/     

بسعر منخفض مزيج من نفايات المطبخ  تجميع النفايات العضوية المحلية  القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع،   
مجانا الزجاجات، األكواب، الخ يتم فصلهم عن  نقاط التجميع/ فناء أعمال البلدية  الزجاج   

    طريق اللون )أبيض، بني، أخضر(
مجانا ضغط الهواء خارج الزجاجات  نقطة البيع  قابل للتدوير )زجاجات للشراب(   
مجانا نقاط التجميع/ فناء أعمال البلدية   العلب/ األلومنيوم   
مجانا نقطة البيع    بطاريات   
مجانا انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع   جمع الورق/ نقطة التجميع  الورق )مجمع في رزم(   
مجانا انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع   جمع الورق المقوي/ نقطة التجميع  الورق المقوي   
مجانا مالبس صالحة لالستخدام فقط   حاوية تيكسايد أو تواريخ تجميع خاصة  المالبس/ األحذية   

   أو محال الدرجة الثانية
مجانا االلتزام باالسترداد  محال األجهزة الكهربائية  األجهزة الكهربائية/ المصابيح   
مجانا االلتزام باالسترداد للكميات الصغيرة  نقطة بيع/ محال المواد الكيميائية   نفايات خاصة/ سموم   
مجانا في التعبئة األصلية إن أمكن  صيدليات  األدوية   
مجانا نقطة التجميع عند فناء أعمال البلدية   الزيت   

مجانا خدمة جمع الجثث المحلية   جثث   

لمعرفة التواريخ المحددة، األماكن والرسوم لبلديتك المحلية، انظر البرنامج الزمني  لجمع النفايات وموقع مجتمعك علي االنترنت.

كيف يمكنني التخلص من األنواع المختلفة من النفايات؟

نصائح للتعايش الناجح

كن متجاوب  –
التحدث مع بعضكم البعض  –

برجاء تجنب الضوضاء المفرطة واحترام ساعات الهدوء   –
الخاصة بمجتمعك

االبقاء علي الساللم نظيفة  –
ترك المغاسل نظيفة  –

التخلص من القمامة في النفايات المنزلية  –
صّنف قمامتك إلي نفايات حديقة وزجاج ومعدن وبالستيك   –

قابل للتدوير
اربط نفايات الورق في حزم  –

ضع القمامة في الخارج في األوقات الصحيحة  –
ال تترك القمامة بجانب الحاويات  –

ال ترمي القمامة في نظام الصرف الصحي  –
تخلص من النفايات الخاصة علي حدة: أي البطاريات   –

والسموم والمصابيح الكهربائية واألدوية

أكياس نفايات سعة  انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع   خدمة الجمع المحلية   نفايات منزلية   
لتر عن طريق طوابع الواردات المحلية القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع،     

أكياس نفايات سعة  انظر البرنامج الزمني للبلدية لجمع   خدمة الجمع المحلية   نفايات منزلية   
لتر عن طريق طوابع الواردات المحلية القمامة لمعرفة التواريخ وتفاصيل الجمع،     
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التوظيف

هل أنا بحاجة لتصريح عمل؟
تعتمد حاجتك الي تصريح عمل من عدمه علي حالة اقامتك. مزيد 
من المعلومات متاحة من صاحب العمل الخاص بك أو من مكتب 
 )KIGA( لبازل-الندشافت  المحلي  والعمل  التجارة  الصناعة، 

مكتب الهجرة أو خدمة المواطنين األجانب بازل-الندشافت.

ما هي حقوقي والتزاماتي كموظف؟
باعتبارك موظف، يحق لك:

الراتب المتفق عليه  –
أربعة أسابيع عطلة في العام علي األقل  –

مرجع للوظيفة  –
حماية لتفاصيلك الشخصية  –

–  فترة تجريبية لمدة شهر، مالم يتم االتفاق على خالف ذلك

باعتبارك موظف، مطلوب منك:
القيام بعملك علي النحو المتفق عليه  –

أن تكون مجتهدا ووفياً  –
–  تنفيذ كافة األوامر والتعليمات من قبل صاحب العمل الخاص 

بك

ماذا يتضمن عقد العمل الخاص بي؟
في  التوظيف  عقد  معلومات حول مضمون  علي  الحصول  يمكن 

المعلومات حول ظروف التوظيف.
علي الرغم من أن عقد العمل اللفظي يعتبر بوجه عام ملزم قانوناً، 

لكن ينصح دائما بأن تصر علي عقد عمل مكتوب.
تخضع الحقوق والواجبات ألرباب العمل والموظفين في العديد من 

الصناعات أو الشركات الضخمة إلي اتفاقيات العمل الجماعية.
فيما يتعلق بمجموعات معينة من المهن فإن السلطات تصدر ما 
يطلق عليه اتفاقيات عمل عادية. يتم تنظيم معظم اتفاقيات العمل 

العادية تلك من قبل المقاطعة.
حاول واكتشف الترتيبات الخاصة بصناعتك.

ما هى مكونات مرتبى ؟
المرتب  فيها  يذكر   . مرتب  وثيقة  خالل  من  المرتب  تسجيل  يتم 
الصافى و المرتب الشامل و أإلضافات و الخصومات بالتفصيل 
. إضافات  )IV( و العجز )AHV( المرتب يمكن أن تكون عالوة 
معاش  لحساب  تكون  الخصومات  و  المثال  سبيل  على  أألطفال 
التقاعدية  المعاشات  صندوق  و   )PK(. الشيخوخة   و  التقاعد 
)NBU(   و الحوادث غير المهنية )ALV( و ألتأمين ضد البطالة   
أو  المنبع  من  يحتسب ضرائب  لن  البطالة   ألتأمين ضد   )EO(

الضرائب السنوية على المرتب.
من  ليست جزءا  اإللزامي  الصحي  التأمين  في  المساهمات  إنتبه: 

االقتطاعات من الراتب في سويسرا. انظر أيضا قسم ))الصحة((.

ما هو متوسط عدد ساعات العمل ؟
في معظم الشركات السويسرية عادة ما يعمل أإلنسان ما بين -42

45 ساعة في األسبوع.عدد ساعات العمل يكون مرجعه لصاحب 
ساعات  عدد   . به  ستعمل  الذى  الفرع  و  العمل  واجبات  و  العمل 
فى  العمل  ساعات  عدد   . العمل  عقد  فى  محددا  سيكون  العمل 
فى  العاملين  فى  ذلك  و  ساعة   45 هو  و  أقصى  حد  له  أإلسبوع 
الصناعة و المكاتب و أألشخاص الفنيين و العاملين أآلخرين بما 
فيهم البائعين فى الشركات الكبيرة للبيع ة بالتجزئة و ما سوى ذلك 
من العاملين يكون الحد أألقصى هو 50 ساعة عمل  فى أإلسبوع .

ما هي قواعد الفصل؟
العمل  اتفاق  العمل،  عقد  في  الفصل  قواعد  تنظيم  يتم  ما  عادة 
العادي لمهن بعينها أو اتفاقات تفاوض جماعي لصناعات بعينها. 

فترة االشعار هي نفسها لكال الطرفين.
المدني السويسري  القانون  إذا لم يوجد بيان مكتوب، يتم تطبيق 

)OR( علي النحو التالي:
في فترة االختبار: سبعة أيام عمل  –

–  في العام األول من العمل: شهر واحد حتي نهاية الشهر
–  من العام الثاني حتي التاسع من العمل: شهرين حتي نهاية 

الشهر
–  من العام العاشر للعمل: ثالثة أشهر حتي نهاية الشهر

متي أكون محمي من الفصل؟
ال يحق لصاحب العمل فصل موظف في أي من الحاالت التالية: 
مهمة  في  المساهمة  أو  الوالدة  أو  الحمل  أو  الحادث  أو  المرض 
أحد  االلزامية من  العسكرية  الخدمة  أو  بالخارج  اتحادية  مساعدة 
الصليب  أو خدمة  المدني  الدفاع  أو خدمة  األقل  يوما علي  عشر 

األحمر.
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ماذا يمكنني أن أفعل إذا كنت عاطل عن العمل؟
تأمين  خدمات  عن  وتبلغكم  البطالة  حالة  في  تساعدك  سوف   
البطالة .إلجأ إلى المكتب فى أإلقليم سريعا . )RAV( مراكز العمل 
اإلقليمية   .KIGA ستتحصل على العنوان من خالل مكتب خدمة 
أألجانب فى إقليم بازل أو من و فى نفس الوقت ، يجب عليك البدء 
البطالة  إعانة  على  للتحصل  جديدة.  وظيفة  البحث عن  في  فورا 
و  بجدية  بالبحث عن عمل جديد  تقوم  أنك  تثبت  أن  يجب عليك 
تحاول جادا الوفاء بالمتطلبات المطلوبة له . مزيد من ألمعلومات 
البدء  عليك  ينبغي   RAV او  العام.  البطالة  لدى صندوق  تجدها 
فوراً في البحث عن وظيفة جديدة.  أنت بحاجة لالحتفاظ بسجالت 
ينبغي  بطالة  اعانات  تتلقي  لكي  عمل.  علي  للحصول  لجهودك 
عليك اثبات أنك تحاول بجدية الحصول علي وظيفة وأنك تستوفي 
في  المعلومات  من  المزيد  تتلقي  االعانة. سوف  استحقاق  شروط 

.)RAV( مركز التوظيف االقليمي

هل سيتم أإلعتراف بدبلوماتى و شهاداتى  األجنبية ؟
ا فى سويسرا , و لكن ذلك يكون ممكنا فى ظروف خاصة أن يتم 
أإلعتراف بالدبلوم وذلك فى بعض المهن المطلوبة بضرورة ملحة 
بهم  يمكن أإلعتراف  أجنبية  دبلومات  الحاصلين على  .أألشخاص 
يتم  بها  أإلعتراف  .و فى حالة  فى ظل شروط معينة فى سويسرا 

معادلة الدبلوم أو شهادة إتمام الدراسة بمثيلتها فى سويسرا .
بالنسبة للمهن المنظمة )على سبيل المثال أألشخاص المتخصصين 
لمزاولة  االعتراف الزم إلمكان   والمعلمين، وغيرها(  الرعاية،  فى 
المهنة . إذا لم تكن شهادتك مستوفية للشروط القياسية السويسرية 
يمكنك تقديم طلب إضافى ) ألداء اختبار القدرات/االهلية، وإثبات 

الخبرة الخ(.
لإلعتراف بالشهادات يكون هناك جهة مختلفة مختصة للمهن أو 

التعليم .
تتحصل  المعلومات   . إجبارية  لرسوم  تخضع  أإلعتراف  عملية 

عليها من مراكز أإلتصال الدولية لإلعتراف بالشهادات .

معلومات حول تصاريح العمل
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

اقيات العمل العادي وأمور  ف اقيات العمل الجماعي، ات ف لمعلومات حول قانون العمل، ات
العمل:  قة ب  أخري متعل

www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

 مكتب المقاطعة للصناعة، التجارة والعمل / كيه أي جي ايه 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 

Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
 www.kiga.bl.ch

)BIZ( مركز معلومات الوظائف
Berufsinformationszentrum BIZ 

Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 

www.afbb.bl.ch

 :)RAV( معلومات حول مركز التوظيف االقليمي 
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

دبلوم أألجنبى : ال معلومات عن أإلعتراف ب
 ,Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung 

 Forschung und Innovation SBF 
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

هل تعلم
هل ألعمل غير المعلن عنه )العمل بدون تصريح( ممنوع ؟

ألعمل ألغير معلن عنه ال يتلقى فوائد التأمين االجتماعي أو المساعدات االجتماعية، وال توجود ميزة في هذه المواقع.الذى يتعامل 
بهذا الوضع يمارس الخداع و الغش و يتحمل التبعات الجنائية .الذى يعمل بطريقة غير شرعية يضر نفسه و يضر المجتمع و عند 

ممارسة العمل الغير شرعى يكون العاملين غير مؤمن عليهم فى حالة حدوث أى حادثة و ليس له معاش تقاعد . العمل الغير شرعى 
فى كانتونات إقليم بازل ال يوجد به أى تسامح و يحارب بإستمرار. و على الذى يظن أن صاحب العمل الذى يعمل لديه لم يلحقه 

بالعمل بشكل قانونى ,  فى إقليم بازل .KIGA يستحسن أن يلجا إلى
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الضرائب

لماذا ندفع ضرائب؟
في سويسرا، يتم تغطية تكاليف الخدمات العامة مثل البنية التحتية 
والمواصالت والدفاع والشرطة والتعليم/ المدارس والصحة والتأمين 
االجتماعي والثقافة والرياضة من خالل فرض ضرائب علي الدخل 
واألصول لألفراد وفرض الضرائب علي الشركات وقيمة الضريبة 

المضافة.
فيما يتم دفع ضرائبنا؟

يتم فرض ضريبة الدخل في سويسرا من قبل السلطات االتحادية 
والبلديات  المقاطعات  وكذلك  المباشرة(  االتحادية  )الضريبة 

)ضريبة الدولة والبلدية(.
ـ 26 مقاطعة السويسرية قوانينها الضريبية الخاصة بها  ـ لدي ال
لبلديات تحديد معدل ضرائبها  ذات أنظمة ضريبية مختلفة. يمكن ل
ضمن قوانين المقاطعة الخاصة بها. يتم عمل الضريبة الفيدرالية 
فرض  فإن  وعليه،  المقاطعة.  ضريبة  عن  منفصلة  المباشرة 
بلدية  ومن  أخري  إلي  مقاطعة  من  يختلف  في سويسرا  الضريبة 

إلي أخري.

كيف تفرض الضرائب ؟
فى  أإلقامة  أو  السكن  لمكان  بالنسبة  القانونية  ضرائبهم  فإن   
سويسرا يتم إستقطاعهاC العاملين أألجانب الغير حاصلين على 
تصريح إقامة  .Bإستقطاعها مباشرة من المرتب ) من المنبع (. 

وهذا ينطبق أيضا على الحاصلين على إقامة سنوية  

و  إسبوع  لمدة  المقيمات   / المقيمين  و  اللجوء  حق  عن  الباحثين 
 120,000 من  أكبر  المرتبات  ذوى  الحدود  عابرى  أيضا  كذلك 
فرنك سويسرى سيتم حساب ضرائبهم بطريقة عادية مع الضريبى 

إذا لم تفرض ضرائب من المنبع , فسوف يتم تحديد قيمة الضريبة 
قبل  من  عادة  إرساله  يتم  الذى  و  السنوى  الضريبى  أإلقرار  مع 
سلطات الضرائب فى الكانتون ويجب أن يتم إستيفاء بياناته من 
قبل أألشخاص. و يجب أن يتم إرفاق شهادة إثبات بيانات المرتب 
التى أصدرها أصحاب العمل للعاملين لديهم مع أإلقرار الضريبى 
. القيمة الضريبية المقررة ترسل لألشخاص العاديين على عنوان 
مكان سكنهم  و يجب سدادها مرة فى السنة . أإلقرارات الضريبية 
يجب فى العادة أن تقدم لمصلحة الضرائب فى البلدية . العنوان 
الكانتونات(  في  الضريبية  اإلدارة  أو  السكني  )المجمع  الصحيح 

مطبوع على الجهة أألمامية لإلقرار الضريبى.

هل تعلم
أن برنامج الكمبيوتر EasyTax متوفر مجانا من مصلحة 

ضرائب بازل-الندشافت؟
تمكنك برامج EasyTax من استكمال تقريرك الضريبي بنفسك. 

البرنامج متاح للتحميل أو يمكنك الحصول علي أسطوانة من 
بلديتك أو مصلحة الضرائب.

 الضرائب بصفة عامة :
Kantonale Steuerverwaltung 

Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 

www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 الضرائب من المنبع :
Kantonale Steuerverwaltung 

 Bereich Quellensteuer 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 

T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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المقاطعة  المقاطعة ايه اتش في، مكتب مدفوعات األسرة الخاص ب مكتب الدفع الخاص ب
تأمين ضد العجز(:   ومكتب أي في )ال

 Kantonale AHV-Ausgleichskasse, 
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 

Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
 T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch

 :AHV اة يد الحي بقاء علي ق  معلومات حول تأمين للشيخوخة وال
www.ahv-iv.ch 

التأمين االجتماعي

كيف يعمل نظام التأمين االجتماعي؟
بواسطة  أساسي  بشكل  االجتماعي  التأمين  برامج  تمويل  يتم 
االستقطاعات من الدخل المكتسب. يساهم أرباب العمل والموظفون 

علي حد سواء. 
تغطي تأمينات الضمان االجتماعي العواقب االقتصادية للمخاطر 

المحتملة مثل
المرض والحوادث والمرض المهني  –

الشيخوخة والوفاة والعجز  –
البطالة  –

يتم تغطية مخاطر األمومة بواسطة كال من التأمين الصحي وفقدان 
.)EO( صندوق الدخل

المزيد من المعلومات متاحة من بلديتك أو نقطة اتصال الخاصة 
بازل- في   AHV الحياة  قيد  علي  والبقاء  الشيخوخة  بتأمين 

الندشافت.

كيف تعمل البرامج المختلفة؟
تستند أحكام الشيخوخة والوفاة والعجز علي ثالثة ركائز:

والتي  أدناه(  )انظر  أو   AHV/IV/EO التأمينات األولي:  الركيزة 
تعتبر برامج التأمين األساسية. يعتبر كل واحد يعيش و/ أو يعمل 

في سويسرا جزءا من برامج التأمين االلزامية تلك.

الركيزة الثانية: برنامج تأمين المعاش المهني يعتبر الزامي لكافة 
فرنك   20.880 عن  يقل  ال  لما  السنوي  الدخل  ذوي  الموظفين 

سويسري )ابتداء من 1/1/2011(.

الركيزة الثالثة: تعتبر الركيزة الثالثة طوعية ويمكن أن تتكون من 
حكم ثابت، اعفاء ضريبي )علي سبيل المثال مع شركة تأمين أو 
بنك، معروف بالركيزة 3أ( و/ أو حكم مجانا، بدون اعفاء ضريبي 
)علي سبيل المثال حساب توفير، التأمين علي الحياة، االستثمار 

الخ، معروف بالركيزة 3ب(.

المزيد من المعلومات متاحة من بلديتك أو نقطة االتصال الخاصة 
تأمين الشيخوخة والبقاء على قيد الحياة AHV لبازل-الندشافت. بـ

أحكام المعاش في سويسرا

الركيزة الثالثةالركيزة الثانيةالركيزة األولى

أحكام خاصة

AHV 
 تأمين 

 الشيخوخة 
 والبقاء علي 

قيد الحياة

IV 
تأمين ضد العجز

EL 
 مدفوعات 
ملحق الدخل

EO 
 فقدان صندوق 

الدخل

BVG 
 برنامج 
 تأمين 

 المعاش 
المهني

 الركيزة 2ب
 برنامج 
 تأمين 

 المعاش 
 المهني 
االستثنائي

 الركيزة  3ْ
أحكام ثابتة

 الركيزة 3ب
أحكام مجانية

برنامج تأمين المعاش المهنيأحكام الدولة

 تأمين الحد األدني من 
مستوي المعيشة

 استمرار مستوي 
المعيشة المعتاد

 برامج ملحقة 
فردية
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التأمين االجتماعي

التأمين الصحي 
في سويسرا يعد أمرا ملزما أن تكون مؤمنا بموجب برنامج تأمين 
التأمين الصحية ملزمة قانونا بقبولك ضمن  صحي. تعد شركات 
يمكنك  طوعية.  االضافية  والتأمينات  الرئيسي.  تأمينهم  غطاء 
االختيارات  من  مجموعة  مع  األساسي  التأمين  زيادة  تختار  أن 

بمستويات مختلفة من الغطاء. 
بين  وقارن  الصحي  التأمين  اتخاذ  قبل  مشورة  علي  احصل 

السياسات المقدمة من قبل الشركات المتنوعة.
احصل علي مشورة قبل اتخاذ التأمين الصحي وقارن بين السياسات 
السويسرين  للمقيمين  يحق  المتنوعة.  الشركات  قبل  من  المقدمة 
جزئي  استرداد  المحدود  الدخل  ذوي  عليهم  المؤمن  واألشخاص 
الحاسم  العامل  يعتبر  بهم.  الخاص  الصحي  التأمين  أقساط  من 
هو دخلهم الخاضع للضريبة. تختلف الظروف، مقدار التخفيض 
من  الطلب  استمارات  تتوفر  أخري.  إلي  مقاطعة  من  واإلجراءات 
مكاتب البلدية الخاصة بك، من شركات التأمين الصحية في بازل-

الندشافت أو معهد التأمين االجتماعي ببازل-الندشافت.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول التأمين الصحي 

والخدمات التي تغطيها مدفوعاتك من قسم „الصحة“.

التأمين ضد الحوادث
بموجب  التأمين عليهم  يتم  العاملين في سويسرا  الموظفين  كافة 
القانون ضد الحوادث والمرض المهني من أول يوم عمل لهم. إذا 
كنت تعمل ألكثر من 8 ساعات باألسبوع يتم التأمين عليك أيضا 

ضد الحوادث غير المهنية.
المنزلية  التنظيف والمساعدة  يقوم بعمل منزلي، مثل  أي شخص 
في المنازل الخاصة، ينبغي أيضا التأمين عليهم من خالل أرباب 

عملهم.

األشخاص العاطلين عن العمل يتم التأمين عليهم اجباريا بموجب 
القانون.

وأفراد  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  األشخاص  علي  ينبغي 
األسرة في العمل األسري القيام بالتأمين علي أنفسهم طواعية في 

برنامج التأمين ضد الحوادث المهنية.
األشخاص غير المؤمن عليهم مثل ربات البيوت، األطفال، الطلبة 
والمتقاعدين. ينبغي عليهم تأمين أنفسهم ضد الحوادث من خالل 

التأمين الصحي االلزامي الخاص بهم.

التأمين ضد المسئولية الخاصة
التأمين ضد المسئولية الخاصة تحمي المؤمن عليه من الدعاوي 
المسئولية  أحكام  أساس  علي  ثالثة  أطراف  بواسطة  المرفوعة 
االلتزامات  قانون  من   41 المادة  علي  هذا  يستند  القانونية. 
السويسري )OR(، والذي  ينص علي:. إن من يتسبب بصورة غير 
مشروعة بضرر لآلخرين عن عمد أو اهمال أو تهور يطلب منه 
بأكملها  المذكور. هذا يعني أن ممتلكاتك  التعويض عن الضرر 
وأصولك عرضة لالستخدام لألغراض التعويضية، وهذا سبب كون 

التأمين ضد المسئولية الخاصة هام جدا.

التأمين المنزلي
يغطي التأمين المنزلي األضرار التي لحقت بالممتلكات الشخصية 
الحماية  األساسي  التأمين  يوفر  التأمين.  وثيقة  حامل  منزل  في 
ضد األضرار الناجمة عن الحريق، المياه، القوي الطبيعية وسرقة 
المكسور  للزجاج  اضافي  تأمين  علي  الحصول  يجوز  المنزل. 

والسرقة خارج المنزل. 

األمومة
الوالدة،  قبل  أشهر  تسعة  لمدة   AHV عليهن-  المؤمن  السيدات 
وقت  وفي  الفترة  تلك  في  أشهر  خمسة  األقل  علي  توظيفهن  تم 
الوالدة، كن في عقد عمل، يعملن لحسابهن الخاص أو في مشاريع 
مدة  األمومة.  تأمين  صندوق  من  دفعات  يتلقين  سوف  أزواجهن، 
االستحقاق هي عامة 14 أسبوعا. %80 من الراتب األخير مؤمن 

عليه، بحد أقصي 196 فرنك سويسري باليوم.
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مدفوعات اضافية لألسرة
إن المدفوعات االضافية لألسرة مقصورة لتحقيق التوازن الجزئي 
تشمل  أطفالهم.  رعاية  خالل  من  اآلباء  يتكبدها  التي  للتكاليف 
الملحقات الطفل والتعليم، كذلك مدفوعات الوالدة والتبني  التكميلية 

التي تم ادخالها في بعض المقاطعات.
 200 هي  للطفل  الملحقة  الدفعة  فإن  لبازل-الندشافت،  بالنسبة 
فرنك سويسري للطفل الواحد. تتم المدفوعات بداية من شهر الوالدة 

وحتى نهاية الشهر الذي يتم فيه الطفل 16 عاماً.
التعليمية هي 250 فرنك سويسري شهريا لكل طفل.  المكمالت 
تتم المدفوعات بداية من نهاية الشهر الذي يتم فيه الطفل 16 عاما 

حتي اكمال تعليمه، وعلي األكثر حتي يبلغ 25 عاما.
وإضافية  للطفل  )=إضافية  لألسرة  االضافية  المدفوعات  تخضع 
للتعليم( ألحكام خاصة للموقع الذي تعمل به. يتم التسجيل والدفع 

من خالل رب العمل.

ماذا يحدث لو لم أتمكن من تأمين وجودي
سيوفر الدعم االجتماعي المساعدة في حاالت العسر. يحق ألولئك 
المحتاجين مشورة مجانية ودعم مادي. إذا وجدت نفسك في مثل 
هذا الموقف، رجاء تقدم لخدمة الدعم االجتماعي في بلديتك. علي 
ألي  الضرورية  الدعم  ودرجة  المالئمة  المشورة  تقديم  البلديات 
شخص يقيم داخل حدود البلدية الذي يسعى وبحاجة الي مساعدة.

فيدرالي للصحة بأمور   معلومات حول المكتب ال
تأمين: التزامات ال  تتعلق ب

www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

فيدرالي للصحة:  حاسبة العالوة مقدمة من قبل المكتب ال
www.priminfo.ch 

هل تعلم
أن العائالت، باإلضافة الي الفوائد المادية في شكل تأمين 
األمومة وملحقات األسرة، يمكنها أيضا التمتع بالعديد من 

مرافق الرياضة والترفيه المجانية والمنخفضة التكلفة؟
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الصحة

تدفع   األساسي  الصحي  ألتأمين  قبل  إجبارية من  تأمينية  ألسباب 
قيمة المزايا التالية :

يتم دفع الفوائد التالية من التأمين الصحي األساسي الخاص بك:

تغطي شركة التأمين الصحي عامة كافة العالجات التي يقوم   –
بها الطبيب. إن لم يحدث ذلك، ينبغي ابالغك قبل العالج.

–  يدفع التأمين الصحي األساسي للعالج واإلقامة في جناح عام 
بمستشفي المقاطعة. أي تكاليف اضافية للعالج أو االقامة في 
غرفة خاصة أو شبه خاصة أو في مستشفي خارج المقاطعة، 

ينبغي عليك أنت تدفعه أنت أو من خالل سياسة تغطية 
اضافية تأخذ بها.

–  يدفع التأمين الصحي األساسي أيضا تكاليف معظم األدوية 
التي يصفها أو يستغني عنها الطبيب والمشمولة فيما يسمي 

.قائمة خاصة..

–  ينبغي دفع جزء من تكاليف العالج والدواء من قبل 
التكاليف  النسبة من  تلك  تتكون  المؤمن عليه.  الشخص 
من معدل خصم )استبقاء سنوي( بحد أدني 300 فرنك 

لبالغين(. ال يدفع األطفال معدل خصم.  سويسري بالعام )ل
10 بالمائة من التكاليف ينبغي  عالوة علي ذلك، فإن 
دفعها من قبل المريض، لكن فقط ما يصل الي مبلغ 

لبالغين( أو 350 فرنك  سنوي قدره 700 فرنك سويسري )ل
)لألطفال(. سويسري 

–  كما ان التأمين الصحي األساسي أيضا يغطي تكاليف 
لإلجراءات الوقائية المتنوعة والتي تعد مفيدة في تجنب 
المرض، مثل التطعيمات، الفحوص الثمانية األساسية 

لألطفال قبل المدرسة، فحص أمراض النساء كل ثالثة أعوام، 
أو خدمات األمومة )سبعة فحوص، 2 فحوصات للموجات 

فوق الصوتية(. ال يساهم المريض في تكلفة خدمات األمومة 
تلك.

أين سيتم عالجي الطبي؟
يتم  قد  ذلك،  ومع  عام.  بوجه  طبيبك  اختيار  سويسرا  في  يمكنك 
تقييد اختيارك بأطباء بعينهم استنادا الى سياسة التأمين الصحي 

الخاصة بك.

تقدم الخدمات الطبية أوال من قبل طبيب األسرة الخاص بك، والذي 
أطباء  علي  العثور  يمكن  األمر.  لزم  اذا  اخصائي  الى  يحولك  قد 
 Allgemein ärztinnen عنوان  تحت  الهاتف  دليل  في  األسرة 
خدمة  سيسعد  العام(.  )الممارس   .und Allgemeinärzte
ألطباء  بقائمة  تزويدك  ببازل-الندشافت  األجانب  المواطنين 

يتحدثون لغات أجنبية.

خدمة الطوارئ الطبية متاحة ليالً وفي عطالت نهاية األسبوع. في 
الحاالت الطارئة أو في حالة البقاء في المستشفي أمرا ضروريا، 

سيتم توفير العناية الطبية لك بواسطة المستشفي.

لحاالت  هامة  „أرقام  القسم  انظر  الطوارئ،  ألرقام  بالنسبة 
الطوارئ(.

خدمة الترجمة للمرض أو الحادث
مترجم  لخدمات  وتحتاج  لحادث  تعرضت  أو  مريضا  كنت  إذا 
يمكنك االتصال  الطبيين،  الممارسين  التواصل مع  للمساعدة في 
بخدمة المواطنين األجانب ببازل-الندشافت حول خدمة الترجمة أو 

استخدام خدمة الهاتف المحلي للترجمة.
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األجانب  المواطنين  خدمة  من  مترجم  استخدام  احتساب  يتم 
ببازل-الندشافت علي أساس مدة االستخدام مقربة الى اقرب 1/4 
ساعة )األعضاء 90 فرنك سويسري بالساعة، غير - 105 فرنك 
سويسري بالساعة(. يتم حساب فاتورة تكاليف السفر بمعدل ثابت 

37.50 فرنك سويسري.

هل تعتبر تكاليف أسناني مؤمنة أيضا؟
ال، تلك التكاليف ال يتم تغطيتها في التأمين الصحي األساسي. مع 

ذلك يمكنك اختيار دفع قسط اضافي لتأمين تكاليف األسنان.

بالنسبة لألطفال والشباب صغار السن، هناك خيار لالنضمام الي 
برنامج رعاية األسنان من أجل األطفال والشباب صغار السن. تدعم 
والتهاب  التسوس  ضد  الوقائي  العالج  المنتظمة،  الفحوص  تلك 
من  متاحة  المعلومات  األسنان.  وإعوجاج  التسوس  وعالج  اللثة، 

www.bl.ch مدرس طفلك أو علي الموقع

هل أدفع قيمة زيارة أطفالى لطبيب المدرسة  ؟   
إجبارية  مدرسية  فحوصات طبية  ثالثة  توجد  الدراسة  فترة  خالل 
السنة  فى  و  الرابعة  الدراسية  السنة  فى   , أألطفال  رياض  فى   ،
الدراسية السابعة ) محادثة مع طبيب أو طبيبة المدرسة و الرقابة 
أية  ألآلباء  الفحوصات ال تكلف  التطعيمات ( و هذه  على بطاقة 
أعباء مالية ) مجانا( طالما كانت مع طبيب / طبيبة المدرسة .و 
/طبيبهم  طبيبتهم  لدى  أطفالهم  بفحص  ألوالدين  قام  ما  إذا  لكن 
الحاالت  في  أيضا  مدفوع  الغير  و  التكلفة  دفع  فعليهم  الخاص 

أألخرى و تكاليف الفحوصات أألخرى و التطعيمات . 

فيدرالي للصحة   معلومات من قبل المكتب ال
تأمين: التزامات ال  في أمور تتعلق ب

www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

ية عن طريق شركة   قائمة باألقساط الحال
تأمين الصحي والمقاطعة/ المنطقة:  ال

www.priminfo.ch

 مقارنة بين األسعار والخدمات باأللمانية 
ية واالنجليزية:  والفرنسية وااليطال

www.comparis.ch

يه رسوم(:  خدمة ترجمة الهاتف المحلي )مستحق عل
AOZ Medios 

T 0842 442 442 
 www.aoz.ch > Medios

»Gesundheitsratgeber« .دليل الصحة 
 المعلومات والمشورة حول الصحة بلغات متعددة:
www.migesplus.ch > Publikationen 

هل تعلم
أن دليل الصحة من Migesplus يوفر معلومات مفيدة بلغات 

مختلفة حول موضوع الرعاية الصحية الوقائية، التأمين 
الصحي والمواد الطبية؟

إن نمط الحياة الصحي ال يترك لك شعورا أفضل فقط، لكنه أيضا 
قد يوفر لك نقودك في االستشارات الطبية.
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األطفال

فى كانتون إقليم بازل يتم رعاية أألسرة سياسيا و يقدم لألسر و 
أألطفال فى الكانتون و المجمع السكنى فرص التنمية والدعم . 
الكثير من مراكز أإلستشارة تقدم لكم المساعدة خالل تساؤالتكم 
يقدم  التقابل و مركز أألسرة  أماكن   . أو مروركم بحاالت طارئة 
أو  األفكار  تبادل  و  أخرى  عائالت  للتعرف على  أإلمكانات  لكم 
الفراغ معا . إستفيد من هذه العروض فهي مفتوحة  قضاء وقت 

! للجميع 
دليل  في  متاحة  تجدها  المختلفة  العناوين  من  متنوعة  مجموعة 
قبل  من  ذلك  واأللبانية،و  واإلنجليزية  األلمانية  باللغة  األسرة 

السلطة/االدارة المحلية أو دائرة االجانب فى إقليم  بازل .

كيف يتم تنظيم اإلقامة؟
مع  هو  لما  مماثل  تصريح  سنة   12 سن  تحت  األطفال  يتلقى 
والديهم. حيازة أحد الوالدين فقط على تصريح إقامة دائمة يسرى 
أيضا على  أألطفال دون سن 12 عاما ، طالما كانوا يعييشون مع 

كال الوالدين.
صندوق  عاماعلى   12 اعمارهم  تجوز  الذين  األطفال  ولحصول   
تصريح اإلقامة )تحت عنوان شروط لم شمل األسرة ( راجع قسم 

„المعلومات القانونية لألجانب“ .

ما الذى يجب على اآلباء واألمهات أخذه فى الحسبان ؟
اآلباء واألمهات هم المسؤولين عن رعاية وتنشئة األطفال، واتخاذ 
اآلباء  اهتمام  مركز  هي  الطفل  مصالح  لذلك.  الالزمة  القرارات 
واألمهات للحفاظ على الطفل، بحاجة لدفع تكاليف تعليمه وإتخاذ 
النضج  مرحلة  إلى  وصولهم  حتى  األطفال  لحماية  التدابير  كل 
)18 عاما( . مصاريف إعاشة أألطفال حتى أإلنتهاء من أألمرحلة 
المنطلق  هذا  من  و  ألوالدين.  عاتق  على  تكون  أألولى  الدراسية 
فإن عليهم إمداده بالتعليم و التثقيف المناسب و رعايته جسديا و 
نفسيا و العمل على حماية تنميته أإلجتماعية.و عليهم توفير ما 
يشبع ميول أطفالهم لتعلم المهن بصفة عامة و لذلك يجب عليهم 
التعاون مع المدرسة بهذا الخصوص . من المتوقع أن يساندوا و 
يساعدوهم أطفالهم فى إتخاذ قراراتهم بخصوص ثقافتهم المهنية ) 
إنظر عنوان ألمدرسة و التثقيف( .إذا ما تهددت مصالح أألطفال و 
لم يحاول ألوالدين من أنفسهم الحصول على المساعدة أو أنهم غير 

قادرين على القيام بذلك فعند ذلك تقوم الهيئة العامة لحماية الطفل 
والكباربإتخاذ التدابير الالزمة لحماية مصالح الطفل .

أين يمكنني العثور على عروض لرعاية األطفال عندما أعمل؟
إ ستخدام خدمات رعاية األطفال خارج الحصص الدراسية بالمدرسة 
هو إختيارى .و على ألوالدين دفع تكاليف خدمات رعاية األطفال 
من منطلق قدراتهم المالية. هناك العديد من عروض خدمات رعاية 
األطفال , يمكنك إلحاق الطفل بالرعاية أألسرية النهارية أو فى دار  
 )KiTa(. أو الحصول على عرض تكميلى إلستيعابه فى المدرسة

حضانة
 

)KiTa( دور حضانة أألطفال 
النهارية  الرعاية  أومراكز  أألطفال  رياض  و  أللعب  مجموعات 
تحصل على تصريح و تخضع لرقابة الكانتونات .و كذلك بالنسبة 
اللذين يشرفون على أألطفال  المؤهلين  لمربى و مرافقى أألطفال 
فى مجاميع عددها من ثالثة  إلى عشرة أطفال . أألطفال يلتحقون 
بالحضانة لمدة تبلغ من نصف يوم إلى خمسة أيام فى أإلسبوع و 
. بعض   ) )ليست مجانية  مالى  مبلغ  دفع  مقابل  تكون  العروض 
الرعاية  من  جزء  أن  حيث  النهارية.  الحضانات  تدعم  البلديات 

النهارية يعلق أهمية كبيرة على تعزيز تعليم اللغة لألطفال.

أسر العناية الصباحية
في أسرة العناية الصباحية، يتم العناية بطفلك كما لو كان بالمنزل 
أسرة  مع  اآلباء  ويتفق  معهم.  للعب  آخرين  أطفال  يجد  ما  وغالبا 
الي  بحاجة  الطفل  يعتبر  التي  األوقات  علي  الصباحية  العناية 
العناية فيها وفقاً الحتياجاتهم ومتطلباتهم. ينصح عائالت العناية 
الصباحية واآلباء بوضع اتفاق رعاية ملزم، يغطي تفاصيل توفير 
وبداية  واآلباء  الطفل  من  بكل  الخاصة  التفاصيل  مثل  الرعاية 
ونهاية وقت الرعاية الصباحية وتكلفة الرعاية وترتيبات العطالت 
والمرض، الخ. تلك الخدمات يتم الدفع مقابلها. تقدم بعض البلديات 
عائالت  معظم  تنتمي  الصباحية.  الرعاية  لعائالت  مساعدات 
العناية الصباحية  الي جمعية الرعاية الصباحية للطفل االقليمية.

ألترويج المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة
مجموعات اللعب تقدم للطفل من ثالث سنوات أأللعاب الكتساب 
خبرات هامة في مجموعة ثابتة كأساس لتنمية الشخصية وتطوير 
مرات  ثالثة  متاحة  تكون  اللعب  مجموعات   . التعلم  على  قدرته 
قبل  من  مدفوع  أجر  مقابل  تكون  و  ساعات  ثالثة  لمدة  إسبوعيا 
الوالدين. www.fks-bl-fricktal.ch لمعرفة العروض المتعلقة 
بمجموعات أللعب استفسر من مجموعتك السكنية أو إنظر تحت 
الرابط تشتمل بعض مجموعات اللعب تشتمل على برامج لتطوير 
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القدرات أللغوية .
مجمع  كل  فى  سيجدون  بازل  إقليم  كانتون  فى  أألمهات  و  أآلباء 
والعاطفي  البدني  النمو  بخصوص  تساؤالتهم  على  أجوبة  سكنى 
والعقلي للرضع واألطفال الصغار . ألمشورة والدعم فى كل مناحى 
والتعليم  والرعاية  والتغذية  الطبيعية  الرضاعة  من  الحياة  الحياة 
يسهل دورك كأم أو أب. المشورة تقدم مجانا، كقاعدة عامة؛ بعض 

المجتمعات الفردية تطلب رسوم تسجيل.
عن  فضال  المبكر،  الترويج  عن  اخرى  عروض  على  للحصول 
بالرعاية  االتصال  يرجى  للعائالت،  اجتماع  وأماكن  األحداث 

المحلية .

تثقيف الوالدين
عروض تثقيف الوالدين تساعد اآلباء و أألمهات فى القيام بواجباتهم 
التثقيفية . من خالل الدورات الدراسية ، و المحاضرات واللقاءات 
المعلومات مع اآلباء اآلخرين أو من خالل  تبادل  المفتوحة سيتم 
 . دفعة جديدة  الوالدان على  التعليمية حيث يحصل  المعرفة  نقل 
يتم تثقيف الوالدين من قبل العديد من الرعايات مثل مراكز األسرة 
الوالدين   تثقيف  جمعيات  أو  اآلباء  األمهات،  إلى  المشورة  وتقديم 
الكانتون  أنحاء  كل  فى  العروض  على  نظرة  إلقاء  يمكنكم  )على 

.)ebbl(موقع „ تثقيف الوالدين فى إقليم بازل(
على  نظرة  إلقاء  يمكنكم  ألوالدين  لتثقيف  المعلومات  قاعدة  على 

العروض و أإلجتماعات فى جميع أنحاء كانتون إقليم بازل .

مراكز أألسرة 
يوجد فى المجمعات السكنية المختلفة  فى كانتون إقليم بازل ما 
يسمى مراكز أألسرة . تشمل ليس فقط جميع العروض المقدمة فقط 
و لكن توفر أيضا مكانا للقائات مفتوحة. ويمكن لجميع المقيمين/ 

المقيمات و أبنائهم التعرف و التعايش سويا في مراكز األسرة .

:Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
 Informationen über die örtlichen Betreuungsmöglichkeiten 

 erhalten Sie auf Ihrer Gemeindeverwaltung oder unter 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

انية و أإلنجليزية (: ب لغة أألل ال  Familienhandbuch ) أيضا ب
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

 قائمة بدور الحضانة الصباحية:
 www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte >

Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

 معلومات عن الهيئة العامة لحماية األطفال والكبار:
www.kesb-bl.ch

 قائمة بأسر الرعاية الصباحية
 تتوفر تفاصيل حول الجمعيات الفردية 

 علي الصفحة الرئيسية لجمعية شمالي سويسرا ألسر الرعاية الصباحية: 
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

www.fks-bl-fricktal.ch : معلومات عن مالعب األطفال

تكميلي فى المدرسة :  معلومات عن اإلشراف ال
تكميلي فى المدرسة : المعلومات عن اإلشراف ال إرجع لمجمعك السكنى لما يتعلق ب

)Mütterberatung( نصيحة لألمهات 
 :Beratungsstellen in den Gemeinden ,) لغات العديدة ال  ) فالير ب

www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

ية(.(: لغة األلمانية، الفرنسية  واإليطال ال والدين فى سويسرا )ب  تثقيف ال
 www.elternbildung.ch

يم بازل : ل والدين فى كانتون إق تثقيف ال  منصة المعلومات ل
www.elternbildung-baselland.ch 

هل تعلم
هل يمكن لطفلك المشاركة في الرعاية النهارية واللعب و 

عروض الترويج المبكر ؟
من خالل ذلك يتلقى طفلك مهارات في لغته و مهارات إجتماعية 

و فرص أفضل في المدرسة والحقا في حياته المهنية.
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المدرسة أإلبتدائية 

الي  )الحضانة(  المدرسة  قبل  ما  التعليم  توفير  يتم  سويسرا،  في 
العالي( من  المهني  والتدريب  )الجامعات  العالي  التعليم  مستوي 

قبل الدولة.

كيف يتم تنظيم التعليم اإللزامي؟
سوف يتم تقديم التعليم اإللزامي لمدة 11 عاًما في مقاطعة بازل 
الندشافت، وذلك بدًءا من صيف عام 2012؛ فيدخل األطفال النظام 

التعليمي بدًءا من روضة األطفال عند الرابعة من العمر
للتعليم  إلعداده  تعليًما  األبتدائية  المرحلة  في  طفلك  سيتلقى 
المتواصل، وذلك في مدرسة مهنية أو لغوية، بحيث يتلقى المعرفة 
ورياض  الحكومية  المدارس  في  الحضور  له.  الالزمة  اللغوية 

ا. األطفال مجاًن

المواءمة التعليمية
بمثابة جزء  بازل الندشافت هي  التعليمية في  المواءمة  إن عملية 
من المواءمة الكلية للنظام التعليمي في سويسرا وأن تزامن األنظمة 
التعليمية اإلقليمية سيؤدي إلى نظام كلي مترابط وسيتم تنسيق سن 
بداية دخول المدرسة والمدة والهدف من مستويات التعليم المدرسي 
عبر مختلف أنحاء سويسرا. ستعمل المدارس في مختلف األقاليم 
على وضع معايير قياسية لما يحتاج األطفال أن يعرفونه وما يمكنهم 
على  األمر  هذا  وُيسّهل  تعليمهم،  مراحل  من  مرحلة  كل  في  فعله 

المعلمين مقارنة مستويات األداء بين الشباب من مختلف األقاليم.

م اللغة  كيف سيتم مساعدة طفلي في المدرسة على تعّل
األلمانية؟  

في  المستجدين  األطفال  لمساعدة  وُمنظمة  خاصة  مقاييس  هناك 
بازل الندشافت الذين ال يتقنون األلمانية، إن الهدف هو مساعدتهم 
العادية  الفصول  إلى  اللغة حتى يتمكنوا من اإلنضمام  م  تعلّ على 
في المستقبل، وباإلضافة إلى المناهج اإللزامية، بإمكان طفلك أن 
وذلك   )HSK الـ )فصول  األم  اللغة  وفي  الثقافة  في  دروًسا  يأخذ 
سيتعلم طفلك عن جغرافيا  أيًضا  هناك  الثاني.  الصف  من  بداية 
بلده األم وأيًضا عن ثقافتها ولغتها، حضور مثل هذه الدروس هو 

أمر إختياري، ولكن ُيوصى به بدرجة كبيرة.  

ماذا ينبغي أن يفعله اآلباء أثناء سنوات التعليم اإللزامي 
ألبنائهم؟

على اآلباء أن يتعاونوا مع المدرسة. فسوف يتلقون عدة دعوات من 
هيئة المعلمين لحضور مناسبات تثقيفية وأمسيات لآلباء، عليك 
كولي أمر أن تشارك في هذه المناسبات وأن تكون على إتصال مع 

م طفلك، وهو سيكون سعيًدا باإلجابة على كل تساؤالتك.  معلّ
تقرأ  أن  فعليك  اإللزامي،  للتعليم  أطفالك  تلقي  من  تتأكد  أن  البد 
موافقة  تطلب  وأن  بأطفالك  الخاصة  المدرسة  تقارير  وتوقع على 
غياب  ألي  مسبًقا  إعالًما  قّدم  ُت وأن  األجازات  من  للمزيد  مبكرة 

استثنائي وأيًضا سبب للغياب.

ما هي حقوقك كولي أمر؟  
ُيسمح لآلباء: 

–  بالحصول على كل المعلومات الالزمة التي تمكنهم من أداء 
مهامهم وواجباتهم كآباء،

–  يكونوا على اطالع على تقدم طفلهم التعليمي واتجاهه نحو 
العمل وسلوكياته األجتماعية،

–  أن يطلعوا على تقييم أداء طفلهم،
–  أن يتحدثوا مع المعلم على إنفراد،

–  أن يحضروا بعض الدروس، وذلك بعد التشاور مع المعلم،
–  أن يحصلوا على معلومات في حينها عن مشاريع المدرسة 

الُكبرى وعن التحسينات،
–  أن يتم إبالغهم مبكرًا عن أي إلغاء للدروس،

–  أن يتم دعوتهم إلى أمسية آبائية واحدة كل سنة دراسية من 
سنوات التعليم اإللزامي.
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يمية  تعل العناوين التي تخص „المواءمة ال مكنك اإلتصال ب  ُي
 والمدارس الجيدة في مقاطعة بازل الندشافت“ وذلك على:

 www.bl.ch 
> Bildung > Bildungsharmonisierung

يمية في  تعل م تنسيق وإدارة الدورات ال  يت
تدائي: يم اإلب تعل قافة )HSK( من جانب مكتب ال ث لغة األم وال  ال

 www.avs.ch 
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

هل تعلم
إن األطفال الذين يتقنون لغتين ويتلقون دروًسا بلغتهم األم 

 لديهم 
ثقة ومرونة لغوية عالية وآدائهم أفضل في المدرسة؟

انوية بريطانية( مدرسة ماتورا )مدرسة ث  Gymnasium

إف إم اس/ اتش ام اس )المدارس المتخصصة/ المدارس   FMS/HMS 
المتوسطة المهنية(  

وم المهني ل دب يم المهني/ ال تعل ال  /Berufslehre 
Berufsmaturität

لمدرسة( قالي ل ت اس بي ايه     اس بي ايه )برنامج ان  SBA

وم المهني ل دب وم المتخصص/ ال ل دب ال  /-Fach 
 Berufsmatura

انوية ث المدرسة ال  Sekundarschule

تدائية المدرسة االب  Primarschule

الحضانة  Kindergarten

المدرسة المتوسطة التخصصية  Fachmittelschule

يو ام اس )المدرسة المتوسطة التجارية(،  ل المسار المهني )دب   Berufsbildender Weg 
وم المهني( ل دب يم المهني، ال تعل ال  WMS, Lehre( 

 )Berufsmaturität 
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نظام التعليم الحديث من مقاطعتي 

الدراسية السنة   .15

الدراسية السنة   .14

الدراسية السنة   .13

الدراسية السنة   .12

الدراسية السنة   .11

الدراسية السنة   .10

الدراسية السنة   .9

الدراسية السنة   .8

الدراسية السنة   .7

الدراسية السنة   .6

الدراسية السنة   .5

الدراسية السنة   .4

الدراسية السنة   .3

الدراسية السنة   .2

الدراسية السنة   .1
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Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

19/20 أعوام

17/18 أعوام

16/17 أعوام

15/16 أعوام

14/15 أعوام

13/14 أعوام

12/13 أعوام

11/12 أعوام

10/11 أعوام

9/10 أعوام

8/9 أعوام

7/8 أعوام

6/7 أعوام

5/6 أعوام

4/5 أعوام
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التعليم و التدريب

ما هو التدريب والتعليم المتاح بعد التعليم اإللزامي؟
ألنجاح فى الحصول على درجة مهنية أو جامعية هي شرط أساسي 
هام للبدء فى الحياة المهنية و التطور المهنى مستقبال. نظام التعليم 
السويسري يمكن أإلعتماد عليه بدرجة عالية، بحيث تستتبع كل 

نهاية مرحلة تعليمية بداية مرحلة أخرى .

التدريب المهني األساسي   
ألغالبية العظمى من الشباب في سويسرا يلتحق بالتدريب المهني 
األساسي. وعادة ما يكون لمدة ثالث أو أربع سنوات من التدريب 
االتحادية  ألشهادة  على  للحصول  األساسي   )EFZ(. المهني  

ألمعتمدة
ويحتوى   „ „حرفه  ببساطة  بالعامية  التدريب  هذا  يسمى  كما 
بالمدرسة  أإللتحاق  المصانع  في  العملي  التدريب  إلى  باإلضافة 

المهنية، فضال عن دورات مشتركة بين الشركات.

 تنفتح أبواب  أسواق العمل أو مواصلة التعليم إلى مستوى مهنى 
أعلى و إمتحانات مهنية)EFZ(مع الحصول على الشهادة المعتمدة 
للطلبة   ) الجامعة   ( العليا  المهنية  المدرسة  أو  أعلى  لألهلية   
المستوى  ذوى  الطلبة  لكن  .و  العملى  المستوى  على  للموهوبين 
الضعيف .و  بعد ذلك يمكن فى النهاية)EBA(  يكون متاحا أمامهم 
للحصول  عامين  لمدة  أألساسى   للتعليم  مهنية  بمدرسة  أإللتحاق 
على شهادة معتمدة الحصول على شهادة معتمدة لممارسة المهنة 
بعد وقت قصير بشكل كبير .و الطالب الموهوبين و اللذين لديهم 
الرغبة يمكنهم أثناء أو بعد أإلنتهاء من الدراسة أألساسية للحصول 
للحصول على  بالدراسة  أإللتحاق  للقدرات  المعتمدة  الشهادة  على 

)BM 2 أو BM 1(. شهادة إتمام البكالوريا المهنية

يتلقى الشباب العلم من خالل التدريب لمدة سنة واحدة على مهنة 

األعمال  مدرسةإدارة  في   )WMS( أعمال  رجل   / أعمال  سيدة 
المتوسطة  و يحصلون في نفس الوقت على شهادة بكالوريا فى 

EFZ. أإلقتصاد والخدمات

أو مع  التقنية  الكليات  إحدى  ألدراسة في  تتيح  المهنية  البكالوريا 
أإلنتهاء من الدراسة بنجاح الدراسة في الجامعة أو المعهد التقني 

.)ETH( الفدرالي العالي

المدارس الثانوية 
 )FMS( .و هى تستهدف بصفة خاصة الطلبة المهتمين بالدراسة
الثانوية  المدارس  و  الثانوى  التعليم  تتضمن  الثانوية  المدارس 
الفنية  تؤهل لمرحلة تعليمية أعال فى المجال الصحى و الفنى و 
أإلجتماعى و التربوى و تنتهى بالحصول على )FMS( ألمدارس 
البكلوريا  أو  المتخصصة  الثانوى  التعليم  شهادة  الفنية  الثانوية 

المتخصصة .

التعليم الثانوى يقدم معرفة تعليمية و تثقيفية بصورة أكبر و يعد 
.ETH لإللتحاق بالجامعة أو

كيف يجد إبنى التعليم و التدريب المناسب ؟
الثانوية يتعرف طفلك  المرحلة  الثالث األخيرة من  السنوات  خالل 
في سياق التوجيه المهني على  مختلف فرص التعليم والتدريب.و 
ما يتعلق بقدرات طفلك مع مصالحه ، ويجب بالتالي أن يكون قادرا 

على  التوصل إلى قرار بخوص التدريب و التعليم .

و  التعليم  موضوع  طرح  خالل  من  طفلك  مساعدة  أيضا  يمكنك 
و  عملك  عن  معه  الحديث  و  بالمنزل  للحوار  كموضوع  المهنة 

مساعدته فى أإلختيار .
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:)BIZ( مركز المعلومات الوظيفية 
Berufsinformationszentrum BiZ 

Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 

 www.biz.bl.ch

يم بازل  :     ل تكامل المهنى فى إق  أل
Berufsintegration Baselland 

Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

تنسيق فى العروض الجسرية :  جهة ال
 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 

www.brueckenangebote.bl.ch 

الجسرية العروض 

العام الثانوى     التعليم 

2 الثانوية  المرحلة 

العالي التعليم  مستوى 

)المعبر( الجسر 

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

الثانوية الفنيةالمرحلة  الثنوية   ألمدرسة 
FMS

الثانوية  المدارس 
  االقتصادية
WMS 

EFZ و BM 1

)أبيتور التخرج من المرحلة الثانوية(

المهنية  الكفاءة  شهادة  مع  والتدريب  التعليم 
)EFZ( مع المهني  والتدريب  التعليم   

)EBA( مهنية  شهادة 

BM 1 
 البكالوريا
لمهنية ا

الفنية البكالوريا   BM 2

من  التعليم  مواصلة 
الوظيفى المنحى 

,HFP العالي  المهني   االمتحان 
الدبلوم

 ,BP المهني   االمتحان 
المهنى التصريح 

,HF العالي  المهني   االمتحان 
الدبلوم

العليا  الدراسات 
HF

المتخصصة الجامعية  المعاهد   FH 
التربية  كلية   PH 

جيستسر لما ا

 ETH درجة 
/ الجامعى  الماجيستير 

 ETH درجة 
 / الجامعية  البكالوريوس 

المتخصصة الجامعية  المعاهد   FH 
التربية  كلية   PH 
البكالوريوس درجة 

التعليم مواصلة 
Master of Advanced Studies )MAS( 
Diploma of Advanced Studies )DAS( 

Certificate of Advanced Studies )CAS(

الدكتوراه درجة 
معية لجا ا

)المعبر( الجسر 

ية
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 ا
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نظام التعليم

 .)BiZ(  في بوتمينجين و ليزنتال يوجد مركزين لتقديم المعلومات 
المهنية و اإلستشارات فيما يتعلق بالتوجيه التربوي والمهني

هنا تجد أنت و طفلك جميع المعلومات المتعلقة بمواصلة التعليم 
و التدريب و يمكن أإلجابة على أألسئلة البسيطة مباشرة فى الموقع 
تقديم  فيمكن  المعقدة  لألسئلة  بالنسبة  أما   , بدون موعد مسبق  و 

المشورة بخصوصها إما تلفونيا أو من خالل لقاء منفرد .
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التدريب

ما هى الخدمات التعليمية ووسائل الدعم األخرى المتاحة ؟
تحديا  يمثل  المهني  التدريب  إلى  االبتدائية  المدرسة  من  االنتقال 
كبيرا. بعض الشباب يحتاج وقتا أطول لالنتقال إلى التدريب المهني 
أو أن يعاد إعداده مرة أخرى بطريقة هادفة .كانتون إقليم بازل يقدم 
و سائل مساعدة و دعم مختلفة لمساعدة الشبان و الشابات من سن 

15 إلى 25 سنة لإللتحاق بالتدريب المهنى  :

التكامل ودرجة الخيارات الوظيفية :
بالنسبة للشباب و البالغين صغار السن , اللذين لم أنهوا الدراسة 
أإللزامية فى سويسرا  يوجد الكثير من درجات التكامل و الخيارات 
الوظيفية, المستهدف هو تعلم اللغة أأللمانية بدرجة جيدة لإلعداد 

لإللتحاق بالتدريب المهنى.

عروض الجسر ) المعبر( :
و  أإللزامية  الدراسة  من  إإلنتهاء  تعقب  )المعبر(  الجسر  عروض 
مدتها عام واحد و الهدف منهاأن يتمكن الشباب من مواصلة الدراسة 
بعد أإلنتهاء منها بنجاح. األنشطة الرئيسية هى: المواد الدراسية 
واالجتماعية  الشخصية  والمهارات  المهنة  إختيار  و  )المناهج( 
و  )المعبر(  للجسر  مدرسية  عروض  يوجد  العمل.  لعالم  الهامة 

التى تشمل الممارسة العملية الكثيرة للمهنة . 

التكامل المهني فى إقليم بازل 
التكامل المهني فى كانتون  إقليم بازل يقدم و سائل مساعدة و دعم 
مختلفة لمساعدة الشبان والبالغين صغار السن لإللتحاق بالتدريب 

المهنى.

التدريب المهني المتك   –
التدريب المهني التكامل يقدم دعم و مساعدة موجهة إليجاد   

وظيفة خالية. بالتعاون مع الشخص القائم بتقديم المشورة يتم 
تطوير استراتيجيات لتحقيق التكامل المهني وتنفيذها .

التوجيه للشباب  –
المهنيين ذوي الخبرة من المجاالت المهنية المختلفة يرافقون   

الشبابفى عملية البحث عن وظيفة . الموجه / الموجهة 
تشكيل يعملون معهم  جنبا إلى جنب، مما يمكن من الدعم 

الفردي 

BWB إدارة الحالة  –
  تقدم الدعم و المساعدة عندما يكون هناك مشاكل مختلفة  

 BWB. تهدد أو تصعب عملية التكامل فى التعليم و التدريب
إدارة الحالة إدارة الحالة و مدير إدارة الحالة يتولون من خالل 
تقديم المشورة و المرافقة تأمين إتمام التأهيل المهني بنجاح.

 توضيح   
البرامج التدريبية

التسجيل و أإللتحاق بهذه العروض في أي وقت ومجانا.

هل تعلم
بالنسبة للشباب مع تصريح إقامة C )أو منذ خمسة سنوات 

بتصريح إقامة B( أللذين تخرجوا من الدراسة العامة أو التعليم 
المهنى, دائمةأللذين تقدموا للحصول على منحة دراسية طالما 

كانت أإلمكانات المادية للوالدين غير كافية لتمويل هذه الدراسة . 
 يمكنك الحصول أو دائرة الهجرة فى إقليم بازل  

BL )99 79 552 061( على المعلومات لدى المساهمات 
التدريب

 التوجيه 
Berufsintegration Basel-Landschaft 

 Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91 
 berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch

 التوجيه 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 

T 061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

يم المهني والمهن:  تعل يم: أسئلة عن ال تعل  معلومات عن مواصلة ال
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 

www.afbb.bl.ch

Fachstelle Erwachsenenbildung :يم تعل  اسئلة عامة عن مواصلة ال
www.febl.ch 
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التعليم المتواصل وتعليم 
الكبار

التعليم المتواصل  
عالمنا الحالى الذى يتطور تقنيا بصورة متسارعة , و زيادة التنقل 
على  العمل  أإلنسان  من  دوما  تتطلب  االجتماعية  التغييرات  و 

إكتساب علم جديد و صالحيات إضافية .

التدريب المهنى الموجهة
بالفعل و منذ زمن طويل ال تكفى المعلومات و المهارات المهنية 
يواكب  أن  يريد  الذى  و   , الحياة  لطوال  المدرسة  من  المكتسبة 
و  علما  يزداد  و  نفسه  يطور  أن  عليه  العمل  عالم  فى  التطور 
معرفة بصورة منتظمة .  التعليم المتواصل متاح لمن يعيد / تعيد 
أإللتحاق أو لمن يريد تأهيل نفسه مهنيا من جديد . لهذه أألسباب 
تقدم الجمعيات المهنية والمدارس التطورات المهنية التى ال تعد 
من  الحصول  الصور  من  بأى صورة  تتيح  ال  وهذه   . تحصى  وال 
أإلتحاد على شهادة موثقة معترف بها . وتتراوح فترة التدريب من 

بضع ساعات إلى الدراسات العليا لعدة سنوات.
  

التعليم المتواصل العام   
العام  والتعليم  الكبار  وتعليم  والعام  الخاص  القطاع  في  حتى 
و  التقنية  التغيرات  وسيلة,لمواكبة  أفضل  هو  التعليم  يكون 
تتغير  التقنية  أإلمكانات  و  المجتمع  أن  أإلجتماعية.حيث 
لذلك،   . كافية  غير  المكتسبة  خبراتنا  تصبح  بحيث  بإستمرار 
اإلعالم  ووسائل  اإلنترنت  مع  التعامل  يوفر  المثال،  سبيل  على 
وكذلك  الخاصة  إلمكانياته  بالنسبة  سواء  تحديا،  االجتماعية 

لتعليم ودعم األطفال والشباب.
عروض إالحتياجات التدريبية الفردية المختلفة يعرضهها مقدمي 
و هى  وغنية،  جيدة  تدريب  بازل وهى عروض  بمنطقة  التدريب 

على سبيل المثال:
.

دورات اللغة األلمانية )انظر 11 ص اللغة والتواصل (  –
أللغات أألجنبية  –

التعليم و التدريب  العام  –
–المهارات التقنية األساسية )الحساب والكتابة والقراءة، 

والمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت(
النهوض بالصحة  –

عروض لمزيد من التعليم  
التطوير الوظيفي الموجهة والتدريب العام يوجد كجزء من الدورات 
الدراسية والدورات والمحاضرات والعروض التقديمية، وكذلك على 

سبيل المثال من خالل التعلم اإللكتروني.
للقاء غيرهم من  الالحق هو فرصة  التعليم  بالتدريب و  أإللتحاق 
التحدث معهم  يمكنك  الموضوع. هنا  بنفس  يهتمون  الذين  الناس 

عن تجاربهم الخاصة، وإجراء اتصاالت شخصية معهم .      

معلومات عن التعليم و التدريب الالحق   
التعرف على  السهل  من  ليس  فإنه  جدا  كثيرة  العروض  أن  حيث 
أألصدقاء  إستشارة  و  بسؤال  ننصح  .نحن  المناسب  العرض 
و  العمل  فى  الرؤساء  و  العمل  زميالت  و  زمالء  و  المعارف  و 
و  الخاصة  خبراتهم  لديهم  اللذين  و  المجال  نفس  فى  أألشخاص 

الحصول على توصياتهم .
قبل  من  تتحصل  لذلك  إضافة   )BiZ( ليزتال  و  بوتمنجن  فى   
العاملين في إلرشاد التعليمي والوظيفي المهني في مراكز التطوير 

الوظيفي
بخصوص التعليم و التدريب الالحق و التوجه المهنى و الخطط 

الموضوعة لذك.   على ألمعلومات و أإلرشادات مجانا 

وبدون الحاجة للحصول على موعد مسبق .
بالشهادات  باإلعتراف  المتعلقة  أألسئلة  على  أإلجابة  أيضا  كذلك 
إمكانيات  أو  المهنة  لممارسة  شهادة  على  الحصول  إمكانيات  و 
و  المهن  فى  المتخصصين  قبل  من  المساعدة  لك  نقدم  الدراسة 

الدراسة و إستكمالها .
www.biz.bl.chإنظر الموقع :

يم المهني والتوجيه المهني: تعل  مكتب ال
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 

BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 

BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 

www.biz.bl.ch

 معهد التدريب المهني العام فى بازل: 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 

Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 

urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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الزواج والميالد والوفاة

ماذا يجب مراعاته عند الزواج ؟

الزوجين  إقامة  مقر  في  المختص  المدني  السجل  مكتب  يوفر 
 . المدني  الزفاف  حفل  وتنظيم  الالزمة  المستندات  عن  معلومات 
الزواج الديني اليجب أن ينعقد قبل إتمام  الزواج المدني . المهمة 
أألساسية لمكاتب الحالة المدنية هي إصدار شهادات الحالة المدنية 
- على وجه الخصوص الوالدة والزواج و العالقة بين نفس الجنس و 
تسجيل حاالت الموت واالعتراف بالطفل - من خالل الحفاظ على 
السجل اإللكتروني لألحوال المدنية) أإلنفوستار (، وكذلك اإلعداد 
للزواج وتنظيم حفل الزفاف المدني.جميع حاالت الوالدة و الزواج 
بالطفل  أإلعتراف  و  الوفاة  حاالت  كذلك   )Infostar(. عالقات  و 

الحادثة فى الكانتون يتم تسجيلها على أإلنفوستار  

فى كانتون إقليم بازل يوجد مكتب سجل مدنى واحد فى ألرزهايم .

ما هي شروط الزواج؟
– أن تكون بلغت 18 عاما من العمر ولديك أألهلية .

– أال تكون متزوجا بالفعل .
– أصحاب الجنسيات أألجنبية يجب أن يكون لديهم تصريح 

إقامة فى سويسرا .
– يحظر القانون الزواج بين األقارب من الدرجة أألولى 

)الوالدين و الجدود( وبين األشقاء أو نصف أألشقاء ، بغض 
النظر عما إذا كانت العالقة بحكم  ألميالد أو التبني .

– يحظر الزواج القسري في سويسرا.

ما الذى يجب مراعاته عند تسجيل ألعالقة بين ذوى الجنس 
الواحد ؟

لتسجيل ألعالقة بين ذوى الجنس الواحد , تسرى نفس إشترطات 
عقد الزواج .

ما الذى يجب مراعاته عند تسجيل حالة ميالد ؟  
المدنى  السجل  مكتب  فى  الميالد  قيد  يجب  الطفل  مولد  عقب 

المختص فى مكان الميالد.فى حالة الوضع بالمنزل يجب إحضار 
شهادة إخطار بالميالد و التى تمألها القابلة .و فى حالة الوضع 
السجل  مكتب  إلى  الحالة  بإبالغ  المستشفى  تقوم  بالمستشفى 
المدنى المختص ..نرجوك أن تستفسرفى وقت مبكر مناسب من 
عند  إصطحابها  الواجب  المستندات  عن  المدنى  السجل  مكتب 

التوجه للمستشفى للوالدة
.

ما الذى يجب مراعاته عند تسجيل حالة وفاة ؟
عند حدوث حالة وفاه يجب أن يتم كتابة شهادة وفاة تمأل بمعرفة 
الطبيب و عقب ذلك يجب أإلبالغ فورا و بدون تأخير إلى مكتب 
السجل المدنى المختص . و يمكن أيضا أإلبالغ عن حالة الوفاة فى 
المجمع السكنى آلخر إقامة مسجلة إذا لم يكن هناك مكتب سجل 
مدنى بالمجمع السكنى أو كانت الوفاة فى مصحة أو مستشفى و 
قيدت هناك.إذا ما حدثت الوفاة فى مستشفى أو دار رعاية أو دار 
مسنين فإن أدارة المكان ملزمة و مسؤولة عن تسجيل حالة الوفاة. 
حالة  عن  بغإلبالغ  ملزمين  أألسرة  أفراد  يكون  ذلك  سوى  فيما  و 
الوفاة لتسجيلها .و فى حالة الرغبة يمكن إستدعاء القائمين بمراسم 
أو  مقبرة   , الى  الجثة  بنقل  للقيام   )الحانوتى(  الدفن  و  الجنازة 
محرقة أو نقل ألجثة في الخارج . التكاليف المادية للدفن يتحملها 
أهل الفقيد. إستفسر عن المستندات المطلوبة لقيد حالة الوفاة من 

مكتب السجل المدنى المختص فى موقع الوفاة .

يم بازل     ل  مكتب السجل المدنى فى إق
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 

 Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim 
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 

www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
العمل من يوم أإلثنين إلى يوم الجمعة  مواعيد الدوام ب

 من الساعة 8  إلى الساعة 12 و من الساعة 14 إلى الساعة 17 
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العقيدة

يضمن دستور كانتون إقليم بازل حرية العقيدة و الدين . كل إنسان 
يقرر بحرية تامة بهذا الصدد , إذا ما كان يؤمن بالدين و أى دين 
إجبار  يمكن  .ال  مجموعة  فى  أو  منفردا  سيمارسه  كان  إذا  ما  و 
حقوق  من  هى  أألديان  حرية   . دىن  أى  إعتناق  على  أى شخص 
قناعاته  منطلق  من  و  بحرية  شخص  كل  يمارسها  التى  و  الفرد 
تحمى  سويسرا  فى  الدولة  أن  حال  أى  على  المهم   . الشخصية 
تتعارض  ال  كانت  طالما  مكفولة  أألديان  ممارسة  حرية  أألديان. 
مع القانون فى الكانتون او فى سويسرا . مهمة الدولة هى ضمان 
الحرية الدينية والسالم الديني والحماية من التمييز. يجب عليها 
ألعقائد. فى كانتون  أن ال تعبر عن نفسها فيما يتعلق بمضمون 
إقليم بازل يعترف بالكنيسة اإلنجيلية والبروتستانتية والكاثوليكية 
الرومانية والكنيسة الكاثوليكية القديمة باسم „الكنائس الوطنية“، 
أي كما المؤسسات العامة. في كل بازل تم إحصاء أكثر من 400 
من الطوائف الدينية المسيحية وغير المسيحية اليوم . باإلضافة 
المسيحية  الكنائس  هي  قانونا  بها  المعترف  العامة  الكنائس  إلى 
الحرة والكنائس األرثوذكسية وكنائس الهجرة . بين الديانات غير 
المسيحية، التي تتواجد في المنطقة اليهودية واإلسالم، عالهيون، 

)التاميل( الهندوسية والبوذية والسيخ والحركات الدينية الجديدة.

و  بازل  فى  لإلديان  المستديرة  المائدة  تأسست   2007 عام  فى 
قبل  من  و  بالكانتونين  التكامل  جهات  قبل  من  إدارتها  يتم  التى 
منسقي منسقين ألتساؤالت الدينية  فى بازل و يقوم بدوره كواجهة 
إلى  الدينية واإلدارة والسكان و يشترك به باإلضافة  الطوائف  بين 
الطوائف   13 و  مظلة  منظمتين  من  ممثلون  للتكامل  المفوض 

الدينية المختلفة .

م هل تعل
أن هناك قسم لتنسيق الشئون الدينية، ويقدم هذا القسم 

مشورات للمجتمعات الدينية واألفراد حول القضايا الدينية 
والصراعات؟ 
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ايدر بازل   المائدة المستديرة لألديان فى ب
Runder Tisch der Religionen beider Basel 

 Marktplatz 30a, 4001 Basel 
T 061 267 47 42 

lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 

> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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التنقل

كيف تعمل المواصالت العامة؟
لدى سويسرا واحدة من أكثر أنظمة المواصالت العامة كماال في 

العالم.

ـ 86 بلدية في مقاطعة بازل الندشافت بشبكة مواصالت  تتصل ال
عامة، وُيمكنك استخدام كل الحافالت والترام والقطارات التي في 
وتأتي  واحدة،  تذكرة موسمية  بمجرد  منطقة شمال غرب سويسرا 

المواصالت العامة في موعدها وُيمكن اإلعتماد عليها.

الفيدرالية  الحديد  سكك  من  السعر  نصف  بطاقة  بشرائك  يمكنك 
والقوارب  والحافالت  القطارات  استخدام  من   )SBB( السويسرية 

التي في سويسرا بأسعار مخفضة.

ّى فعله ألقود سيارة أو دراجة نارية؟ ماذا يتوجب عل
هل انتقلت للعيش في سويسرا ولديك رخصة قيادة؟ إذا كان األمر 
كذلك، فعليك تبديلها برخصة قيادة سويسرية، وذلك على مدار عام 

من انتقالك إلى سويسرا. 

ولكي تفعل ذلك ستحتاج إلى ملء استمارة ُيمكنك تحميلها من على 
الموقع الخاص بقسم إدارة المركبات التابع لبازل الندشافت.

الذي  وهو  النظر  اختبار  تشمل  وهي  االستمارة،  هذه  ملء  عليك 
عليك التنسيق بشأنه مع أخصائي عيون بسويسرا أو لدى طبيب 

عيون وُيمكنك إرفاقها مباشرة مع استمارة الطلب.

وهي  خاصتك،  البلدية  مكاتب  إلى  االستمارة  هذه  إرسال  من  البد 
الندشافت  لبازل  التابع  المركبات  إدارة  قسم  إلى  بإرسالها  ستقوم 

)MFK(، والتي منها سيتم إصدار رخصة القيادة الجديدة.
البد من تقديم الوثائق التالية:

صورة جواز سفر باأللوان،  –
رخصة القيادة األجنبية األصلية،  –

صورة من تصريح اإلقامة،  –

إذا كنت تملك سيارة خارج البالد وترغب في إدخالها إلى سويسرا، 
عليك تسجيل السيارة في خالل عام من دخولك البالد.

السويسري  الجمارك  بمكتب  باإلتصال  تقوم  أن  أول كل شئ البد 
من  البد  المركبة،  على  الفحص  قبل  المركبة.  تخليص  يتم  حتى 
أخذها إلى أي ورشة في سويسرا إلجراء إختبار اإلنبعاثات، وبعد 
في محطة  ميعاد  لتحديد  بنا  اإلتصال  بإمكانك  هذا،  من  اإلنتهاء 

Münchenstein في )MFP( فحص المركبات

MFP بإمكانك تسجيلها في  ـ  وبعد فحص المركبة من جانب ال
قسم إدارة المركبات في بازل الندشافت، وهناك ستحتاج الوثائق 

لية:  التا
لوحة الترخيص األجنبية  –
وثائق المركبة األجنبية  –

األستمارة  A 13.20 )المتاحة بمكتب الجمارك(  –
استمارة نقل البضائع  –

–  شهادة من التأمين )موجودة في أي شركة تأمين سويسرية(

يفرض القانون على من يقود دراجة بخارية ارتداء خوذة. 
سيتمكن قسم إدارة المركبات من اإلجابة على أي استفسارات أخرى، 

مثل تبديل رخصة القيادة األجنبية أو تسجيل المركبة خاصتك. .

ما الذى يجب على معرفته كقائد / قائدة سيارة ؟  
السرعة بالطرقات محددة كما يلى :  
الطرق الداخلية  50 كم / ساعة   –
الطرق الخارجية 80 كم / ساعة  –

الطرق الحرة 100 كم / ساعة  –
أألوتوبان )الطريق السريع(  120 كم / ساعة  –

يجب إعطاء إشارة عند أإلنحراف   –
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أألوتوبان  إستخدام   »Autobahn-Vignette« يمكنك شراؤها و 
)الطريق السريع( يكون مقابل رسوم إجبارية محددة 

ما الذي أحتاج إلى معرفته عند قيادة الدراجة الهوائية؟
تسري قوانين المرور أيًضا على قائدي الدراجات، وال يُتطلب ذلك 
إختبار، ال ينبغي على األطفال ركوب الدراجات على الطريق حتى 

بلوغهم سن دخول المدرسة،
ُيستحسن ارتداء خوذة الدراجة،

المشاركة بالسيارة
لسيارة  والمنظم  المشترك  االستخدام  هي  بالسيارات  المشاركة  إن 
المشاركة  منظمة  في  المركبات  توزع  ما  ا  ًب وغال أكثر،  أو  واحدة 
انتظار يتم  المدينة أو منطقة واسعة في ساحات  بالسيارات على 
ا ما تكون هذه في أماكن المواصالت  ًب استئجارها بصورة دائمة، وغال
العامة )محطات السكة الحديد وتقاطعات الترام ومحطات الحافالت 

وغيرها( حيث يسهل على األفراد الوصول إليها.

من  األفراد  لتمكين  ا  ًق مسب حجزها  يتم  التي  المركبات  ُتستخدم 
وبعكس  المواصالت،  أماكن  عن  البعيدة  األماكن  إلى  الوصول 
مثل  قصيرة،  لفترات  هذه  استخدام  ُيمكن  المستأجرة،  السيارات 

ساعة من الزمن.

معلومات حول وسائل المواصالت العامة:

ية السويسرية  فدرال  سكك الحديد ال
www.sbb.ch

 Tarifverbund Nordwestschweiz )اإلتحاد التعريفي(
www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
 www.blt.ch

 Waldenburgerbahn AG 
 www.waldenburgerbahn.ch

يمية( ل  Regio S-Bahn Basel )شبكة سكك الحديد في الضواحي االق
 www.regio-s-bahn.ch

نقل(  Basler Verkehrs-Betriebe )شركات ال
www.bvb.ch

 Basler Personenschifffahrt )شركة القوارب(
www.bpg.ch

EuroAirport Basel Mulhouse 
www.euroairport.com 

هل تعلم
أنه لدى المشاة، باعتبارهم أضعف المشاركين في نظام وسائل 
المواصالت، ليس فقط حق الطريق عندما يكونوا على معابر 
المشاة، بل أيًضا عندما يقفون على الرصيف ويعّبرون عن 

نيتهم لعبور الطريق؟
بالتالي فالبد أن يقلل السائقين من سرعتهم في الوقت المناسب. 

إال أنه البد أال يفرض المشاة حق الطريق خاصة إذا كانت السيارة 
قريبة جًدا من التوقف. 

 إدارة المركبات في بازل الندشافت: 
Motorfahrzeugkontrolle BL 

Ergolzstrasse 1 
Füllinsdorf 4414 
T 061 552 00 00 

 mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch

 رخصة تسيير مركبة:
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

ادة: ي  رخصة ق
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

السيارة في سويسرا:  معلومات حول المشاركة ب
www.mobility.ch 
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الحياة اليومية وقضاء 
وقت الفراغ

ما هي األنشطة الترفيهية المتاحة؟
وذلك  اليومية،  حياتنا  من  جًدا  هام  بمثابة جزء  الترفية  أوقات  إن 
بعيًدا عن المدرسة والعمل، فهي تعطينا فرصة لالسترخاء والتعرف 

على أفراد جدد.
الترفيهية  ا واسًعا من األنشطة  تقدم مقاطعة بازل الندشافت نطاًق
التي ترضي جميع األذواق، فالطبيعة الساحرة والمتغيرة تدعو إلى 
أو  بالدراجة  أو  األقدام  على  سيرًا  سواء  استكشافية،  جوالت  عمل 
بالتزلج أو على ظهر حصان. ُيمكنك أيًضا استكشاف جبال وقالع 
وآفاق واسعة، فبإمكانك أخذ راحة من الروتين اليومي والذهاب في 
ـ Arlesheim أو حدائق Grün النباتية الثمانين  جولة عبر دير ال
الرياضة  إستاد رياضي في سويسرا. وتتراوح  أكبر  ، حيث يوجد 
 Langenbruck الـ  على  التزحلق  من   Arean ـ  ال في  المتاحة 

وحتى التجديف في نهر الراين.

ولدى مقاطعة بازل الندشافت الكثير لتقدمه من الناحية الثقافية، 
منطقة  في  وذلك  القدماء،  الرومان  زمن  إلى  بك  تسافر  فهي 
الفن  بمعارض  االستمتاع  أيًضا  ُيمكنك   ،Augusta Raurica 
Kunst-  المعاصر من الطراز العالمي، وذلك في معرض الفنون

haus Baselland، أو ُيمكنك زيارة العديد من المسارح الصغيرة 
والمالهي وصاالت الموسيقى، وذلك في المنطقة المحلية خاصتك. 
هناك أيًضا الكثير من المجتمعات الرياضية والثقافية والترفيهية 
الفرص  هذه  استغالل  ُيمكنك  والكبار،  والشباب  لألطفال  المتاحة 

لتتعرف على المزيد من األصدقاء.

تجد التفاصيل متاحة في الجرائد المحلية أو في مكتب البلدية أو 
في المكتب الرياضي اإلقليمي.

بطاقات مرور األسر
تقدم بطاقة مرور األسرة مقابل 30 فرنك سويسري فقط لألسر في 
ا أو بسعر مخفض على نطاق  ًي شمال غرب سويسرا دخوال مجان
واسع من التسهيالت ووسائل الجذب. بإمكان األفراد من كل األعمار 
إيجاد ما يمتعهم في منطقة الرياضة والثقافة والترفية والرحالت 
والمعارض  التعليم  ومواصلة  التعليمية  الدورات  أيًضا  وكذلك 

التجارية، فسيجد كل فرد ما يحبه من المتاحف والمسارح والدخول 
وأيًضا  السباحة  وحمامات  الصناعية  الجليد  لمزاليج  المجاني 
األسعار المخفضة على تذاكر السينما والتخفيضات الكبيرة على 
التجارية، هناك دائما شيئا مناسب  الرياضية والمحالت  المراكز 

للجميع

بإمكان األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة وحتى السادسة 
عشرة ويعيشون في البلديات الُمشاركة، بإمكانهم استغالل بطاقات 
هذا  سيتيح  الصيف.  اجازة  أثناء  منازلهم  في  هم  بينما  االجازات 
في  ممارستها  يمكن  التي  المثيرة  األنشطة  أنواع  كل  العرض 

األجازات، والتي تتدرج بحسب عمر االطفال. 

البرنامج من  البارعين. يشمل  ليس هناك حدود ألفكار المنظمين 
زيارات لخطوط اإلنتاج بالمصانع وحتى المطار وخدمات الحريق 
ولقاءات مع نجوم الكرة وأيًضا ورش عمل خالقة مثل صنع الجبن 

أو الصابون المعّطر وغيرها الكثير.

النشاط اليومى و وقت الفراغ  
لديه  يوجد   , بازل  إقليم  كانتون  فى  الرياضة  ممارسة  يريد  الذى 
العديد من أإلمكانيات , من ناحية الرياضات المنظمة و من ناحية 
أخرى الرياضات الغير منظمة . فى الكانتون  توجد ادارة للرياضة 
هى مركز الكفاءة لتشجيع الحركة وممارسة الرياضة. فإنه ينشئ، 
استنادا إلى قانون تشجيع الرياضة، الشروط الهامة لرياضة جيدة 
وتطور بدني لجميع المواطنين .جميع المجموعات العمرية تستفيد 
لياقة البدنية و  من العروض الرياضية المعدة و منها كورسات ال
المماشى و حدائق الحركة و حمامات سباحة في الهواء الطلق و 
إتحاد   700 الكثير من سواها .أألكثر من  العجل و  طرق لراكبى 
كبير  جزء  يتيحون   . بازل  إقليم  كانتون  فى  الموجودين  رياضى 
من التدريبات لمختلف المجموعات العمرية و يقدمون العروض 

لممارسة الرياضة وكذلك في الرياضات التنافسية .

وزارة الرياضة فى إقليم بازل تعمل على أن يكون مدراء المدارس 
والمدربين مؤهلين جيدا لمساعدة األطفال والمراهقين أو البالغين 
توفيرها  و  بإنتظام  العادية  الرياضية  األنشطة  يمارسون  الذين 

لهم .
أألطفال الموهوبين رياضيا يمكنهم أإلستفادة من برامج إكتشاف 
المواهب , أيضا من الوعاء التنافسى للموهوبين فى الكانتون و 
من  أكثر  ما مجموعه  مع  الرياضية.  المنافسة  بتعزيز  أإللتحاق 
نظمت  والدورات،  الصيفية  المخيمات  الرياضية،  األحداث   130
من   . أيام  ثالثة  كل  رياضي  المتوسط حدث  في  الرياضة  وزارة 
السكان  تشجيع  في  الرياضة  وزارة  ترغب  العروض،  هذه  خالل 
بانتظام. الرياضية  التمارين  وممارسة  الرياضة  ممارسة  على 
وزارة الرياضة لديها العديد من المهام و هى ليس فقط أإلهتمام 
 . خاصة  بصفة  الرياضية  باإلتحادات  أيضا  لكن  و  باألفراد 
فى  لكم  العون  تقديم  دائما  يسعدهم  الرياضة  بوزارة  العاملين 

جميع أألوقات .
 

هل تعلم
أن %50 من المجتمع السويسري مشارك بفاعلية في نادي أو 

في جمعية؟
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الكشافة
وال  بالدين  ال  لها  عالمية وال عالقة  الكشافة هي حركة  إن حركة 
والشباب،  لألطفال  سياسية  تثقيفية غير  بل هي حركة  بالسياسة 
هذه  تهدف  والجنسيات.  المعتقدات  كل  من  لألفراد  متاحة  وهي 
لتولي  مستعدين  يكونوا  بحيث  الشباب  تنمية  تحفيز  إلى  الحركة 

المسؤوليات في المجتمع.
تلتقي مجموعة الكشافة بصورة منتظمة للمشاركة في أنشطة مع 
شباب من أعمارهم. وهم يقضون الكثير من الوقت في أماكن مفتوحة 
الخالء،  في  الحياة  على  تساعدهم  عملية  مهارات  يتعلمون  حيث 
ا  ًب تأتي التسلية واألنشطة والمغامرات في مقدمة هذه األنشطة، وغال
ما يؤدي االحترام المتبادل وتحمل اآلخر إلى تكوين صداقات تدوم 

طويال.
المسئولية،  يبدأ االطفال والشباب في تحمل  الوقت  نفس  لكن في 
فهم يقررون ما يحدث في مجموعتهم وواجبهم نحو زمالئهم، إن 
أهم أحداث عام الكشافة هو بال شك المعسكر السنوي الذي يتم في 

االجازات.

Blauring ـ Jungwacht وال
كاثوليكية  منظمة  أكبر  هي   Jungwacht Blauring الـ  إن 
لألطفال والشباب في سويسرا، تتكون من 31,000 عضًوا. وبها 
خوض  من  والشباب  األطفال  لتمكين  األنشطة  من  واسع  نطاق 
Jung- الـ تتبع  الخاصة.  إمكانياتهم  واكتشاف  جديدة   خبرات 
لكل  مفتوحة  أنها  إال  الكاثوليكية،  الكنيسة   wacht Blauring

األطفال والشباب من كل األديان والثقافات.
ا من األبرشية من  ا إشراًف ًي يجد حوالي 14,000 فتاة و9,000 صب
 Blauring الـ  إلى  الفتيات  تنضم  متطوًعا،  ا  شاًب جانب 8,000 
والصبيان إلى الـ Jungwacht، أما في بعض اإلبراشيات األخرى، 
الـ  ليشكال  مًعا   Jungwacht والـ   Blauring الـ  من  ِكال  تتحد 

Jubla، وهناك أيًضا لقاءات لمجموعات مختلطة.  

 السياحة في بازل الندشافت 
Baselland Tourismus 

Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 

www.baselland-tourismus.ch

 معلومات عن بطاقات مرور األسر:
www.familienpass.ch

بدنية: اقة ال ي ل  معلومات عن ممرات ال
www.zurichvitaparcours.ch

 Colourkey 
لشباب والكبار تحت السادسة والعشرين  ية الخاصة بمنطقة باسيل ل تقدم بطاقات الترف

 الكثير من التخفيضات والعروض المجانية.
www.colourkey.ch

 عمل الشباب المفتوح: 
Offene Jugendarbeit 

Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 

T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

 Birseck Leimental يمية في ل  بطاقات مرور االجازات اإلق
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 

Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 

ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Laufental-Thierstein ـ  بطاقات األجازات Pro Juventute ل
Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 

Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 

info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

بازل الندشافت  ابع ل ت  مكتب الرياضة ال
Sportamt Baselland 

St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
 sportamt@bl.ch 

www.bl.ch > Sport > Sport

 معلومات عن فرق الكشافة:
www.pfadi-region-basel.ch

ـ:  معلومات عن ال
www.jublabasel.ch 

هل تعلم
ا للياقة البدنية تديره البلدية في مقاطعة  ًق أنه يوجد 12 طري

بازل الندشافت؟
ا ما تكون في الغابات، متاحة  ًب لياقة هذه، التي غال وطرق ال

قدم بها تمارين  للعامة وهي عبارة عن مراكز رياضية متعددة ُت
لتنمية قوة التحمل والرشاقة والقوة.



38 | مرحباً بكم في منطقة بازل!

خدمات أخرى

إن السبب الرئيسي من هجرة األفراد هو لتحسين مستوى معيشتهم 
من  العديد  تقدم  أن  الهجرة  بإمكان  أسرهم.  وآفاق  آفاقهم  وتوسيع 

الفرص, إال أنها تقدم أيًضا العديد من التحديات الجديدة.

جديدة  صداقات  تكوين  الحياة  تحسين  بإمكانها  التي  األمور  من 
ثقافة  على  والتعرف  جديدة  بيئة  في  والعمل  والعيش  لغة  م  وتعلّ

مختلفة.

ولكن هذا األمر يعني ترك الكثير من األمور المألوفة التي ُتعتبر 
غالية على المرء وأيًضا افتقاد األصدقاء واألسرة والشعور بالغربة. 
مع  التعامل  عند  المشكالت  من  القليل  األفراد  من  الكثير  لدى 
فإن  وبالتالي  الصعب،  باألمر  آخرون  يعتبرها  بينما  األمور،  هذه 
م اللغة األلمانية وانتقال األسرة  التحديات كبيرة ومتعددة، ومنها: تعلّ
وتكوين عالقات جديدة  العمل  في سوق  والنجاح  بيئة جديدة  إلى 
وتعلّم طريقة التفكير السويسرية والتأقلم مع القوانين السارية في 
المستجدين  على  كبيرا  ضغطا  األمور  هذه  تمثل  قد  الدولة.  تلك 
على المدى البعيد أو القريب. وبالتالي فمن الهام السعي وراء طلب 
مساعدة عند ظهور أول عالمات للمشاكل وأال تنتظر حتى تتفاقم 
األمور وتصبح صعبة التحّمل. وكلما كان طلب المساعدة مبكرا، 

كلما كان األمر سهال على المتأثرين وعلى من حولهم.

طلب  ومراكز  بازل  منطقة  في  اإلتصال  نقاط  من  العديد  هناك 
منع  في  المساعدة  هذه  وبإمكان  المعلوماتية،  والخدمات  المشورة 
ظهور المشكالت أو الحد من تفاقمها, وبإمكانها أيًضا التدخل في 

ا. قّدم المشورة مجاًن األزمة. وُت

قسم خدمة األجانب التابع لبازل الندشافت
إن قسم خدمة األجانب التابع لبازل الندشافت )التعيينات المحددة 
المدة ald( هي منظمة غير دينية ومستقلة من الناحية السياسية، 

المقيمين  لمساعدة  مشورة  لتقديم   1964 عام  تأسيسها  تم  وقد 
األجانب في مقاطعة بازل الندشافت، وذلك عن طريق:

المعلومات وتقديم المشورة  –
م المبكر  –  اإلتصال بمترجمين فوريين والمترجمين والتعلّ

)اللغة األلمانية في  مجموعات اللعب(
لبالغين دروس اللغة األلمانية ل  –

مشاريع الدمج  –
–  االتصال والتنسيق مع الدولة والمقاطعة والبلدية واألطراف 

الثالثة
التكامل  لبازل الندشافت هو مركز  التابع  إن قسم خدمة األجانب 
المتاح أمام المهاجرين والمواطنين السويسريين ومختلف المعاهد 

واألفراد وذلك للمساعدة في األمور المتعلقة باالندماج.

نقطة االتصال التابعة لبازل الندشافت
اللجوء  بوسائل  تتعلق  قانونية  أمور  في  مشورة  على  للحصول 

واإلقامة واإلجراءات اإللزامية والزواج والتوظيف والتأمني

مركز تقديم المشورة ضد التمييز والعنصرية التابع لشمال 
غرب سويسرا  

البد أن يتمكن األفراد الذين يعانوا من تمييز عنصري من الحصول 
على مشورة عن كيفية الدفاع عن أنفسهم وأن يحظوا باحترام وعدالة 
وكرامة. البد من تشجيع الشهود على حوادث التمييز العنصري ألن 
يظهروا وبالتالي ُيساعدوا في التأكد من حصول األفراد من خلفيات 

ثقافية مختلفة على االحترام الالزم. 

متاح  العنصرية(  أوقفوا  )أي   Stopp Rassismus برنامج  إن 
األشكال  من  شكل  بأي  يشعرون  الذين  لألفراد  خاصة  بصفة 
باالنتقاص بسبب لونهم أو لغتهم أو مظهرهم أو انتمائهم الديني أو 
جنسيتهم أو أصلهم. قد يحدث التمييز العنصري عند البحث عن 
عمل أو سكن أو في الحانات وفي المحالت التجارية وأيًضا عند 
التعامل مع المسئولين واألفراد العاديين وقد يحدث أيًضا في العلن 
أو عبر وسائل اإلعالم. إذا كنت قد تأثرت بصفة شخصية بالتمييز 
العنصري أو شاهدته يحدث، عليك االتصال بمركز تقديم المشورة 

.“Stopp Rassismus„ ضد التمييز العنصري

نقطة االتصال للمهاجرين/ المهاجرات   
لتفهم صعوبة  نفسها  تعد  و  الطلبات  ملتقى  هى  أإلتصال  نقطة 
يوم  .كل  مختلف  منشأ  من  التكامل  قليلى  أشخاص  مع  التواصل 
و  إمرأة   24 من  يقرب  ما  يشمل  لقاء  تعد  الظهيرة  بعد  أربعاء 
طفل . كل لقاء تتم إدارته من قبل مساعدتين . و يقوم بالمساعدة 
و  أألعمار  من  السيدات   . باألطفال  للعناية  آخرين  شخصين 
الجنسيات المختلفة يتقابلون فى موقع مركزى لتبادل الخبرات و 
الدردشة و الغناء و القيام بأشغال يدوية . أألطفال يحصلون على 
مرافقة وتوجيه متخصص باللغة أأللمانية .بينما تنشغل أمهاتهم 
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باألشغال اليدوية أو يشاركن فى اللقائات المعلوماتية .حيث يجب 
فى أقرب وقت ممكن أن يشق المهاجرين طريقهم في مجتمعاتهم 

ومؤسساتهم .

مشورات متعددة الثقافات فيما يخص مشاكل االدمان لمقاطعتي 
)MUSUB( بازل

مختلفة  دول  عدة  من  المتمرسين  المختصين  من  العديد  يقدم 
مشورات ثقافية لمشاكل االدمان. هذا المركز ُمتاح لألفراد المتأثرين 
نّظم وسائل عالج لألفراد واألزواج واألسر ويقدم أيًضا  وألسرهم وهو ُي
اجتماعات للمجموعات، وكذلك أيًضا رعاية الحقة ووسائل وقاية 
والصربية  واألسبانية  والتركية  اإليطالية  باللغات  وذلك  ومشورة، 

والبرتغالية والكرواتية والمقدونية والبوسنية

Inforel – مركز مشورة مستقل لألمور العقائدية واألمور 
المتعلقة بالطوائف

تقدم الخدمة المعلوماتية معلومات ومشورات متخصصة حول كل 
األمور التي تتعلق بالعقيدة والطائفة.

مكتب أمين المظالم
ا  إن مكتب أمين المظالم التابع لبازل الندشافت متاح للعامة مجاًن
وهو يعمل كوسيط مستقل في المشكالت التي تتعلق بمكاتب وأقسام 
المقاطعة والبلدية وأيًضا بالمعاهد العامة. يقدم أمين المظالم هذا 

نصائح ويساعد في حل النزاعات

ينات المحددة المدة )ALD( في بازل الندشافت مكتب خدمة األجانب تعي  ال
Ausländerdienst Baselland / ald 

Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 

info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

بازل الندشافت:  نقطة إتصال ل
Anlaufstelle Baselland 

Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

تمييز العنصري  أوقفوا ال
»Stopp Rassismus« 

Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 

info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 

T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

 )MUSUB( يما يتعلق بمشاكل االدمان لمقاطعتي بازل قافات ف ث  مشورات متعددة ال
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel )MUSUB( 

Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 

Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

 Inforel، معلومات حول العقيدة
Inforel 

Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

 BL Ombudsman 
Ombudsmann BL 

Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

هل تعلم
BEو BL, BS ,GR ما هى مجلة ميكس التى تصدر مرتين 

كل عام فى الكانتونات 
مجلة ميكس تحدثكم عن المواضيع المتعلقة بالهجرة و 

المهاجرين و تحفز القراء على التعامل الموضوعى و المنفتح مع 
المواضيع .

 )sid-integration@bl.ch( الحصول على مجلة ميكس 
مجانا عبر البريد أإلليكترونى وأإلشتراك لدى قسم التكامل 

المتخصص 
www.mixmagazin.ch  أو عن طريق موقعنا أإللكترونى
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التقاليد وأيام العطلة 
الرسمية

المناطق،  بعض  في  والحضرية  الصناعية  األهمية  من  بالرغم 
فيمأل  ومبهجة،  غنية  بتقاليد  اآلن  تقطنها  التي  المقاطعة  تتميز 
الناس في قرانا هذه تقاليدهم بالحماسة وهم أيًضا سوف يسعدون 

بتعريفك على احتفاالتهم وتقاليدهم. 

Fasnacht )ثالثاء المرافع(
يبدأ في المنطقة الكاثوليكية من مناطق بازل المنخفضة كرنفال 
عن  بأسبوع  مبكر  وقت  في  وذلك  فبراير/مارس،  في  مبهج 
المناطق البروتستانتية من المقاطعة، وذلك مع األجواء االحتفالية 
بالكرنفال  والعازفين  المزامير  ونافخي  الطبول  طارقي  ومسيرات 
األقدام وفي  يعملون سيرًا على  الذين  الملثمين  المحتفلين  وأيًضا 
العوامات التابعة للكرنفال. وتجد أن عادات مواقد النار أقدم بكثير 
من احتفاالت ثالثاء المرافع هذا، والتي هي التقليد في العديد من 
األماكن في هذا الوقت من العام، وهذا بحسب المكان، وتأخذ هذه 
هيئة موكب بفوانيس ورقية ومصابيح ومكانس من النار أو حتى 
اقراص  إلقاء  أو   )Liestal في  )كما  في عربة  نار موضوع  موقد 

.)Leimentalو Birseck خشبية ملتهبة )وبصفة خاصة في

فصل الربيع
Eierleset

ليروا  بالسباق  القيامة  عيد  يلي  الذي  األحد  يوم  في  فريقان  يقوم 
األرض،  من  البيض  من  في جمع صف  األول  سيكون  منهما  من 
وُيستخدم العديد من وسائل المواصالت في لعبة عيد القيامة هذه، 

ويكون هناك بيض عيد القيامة لكل فرد في نهاية األمر.

عامود الزينة
ولالحتفال بالربيع تجد العديد من أشجار الصنوبر المبهجة ُمزينة 
في أول أيام شهر مايو، وإذا كان لهذه القرية زي جماعي، ستجد 

أيام األحد من  الغناء والرقص، وذلك في أول  عروًضا مبهجة من 
الشهر.

ـ Banntag )يوم المجتمع( ال
مدن  عدة  من  والمقيمون  المواطنون  يسير  الصعود،  عيد  في 
مختلفة حول حدود البلدية مما يتيح الفرصة لألفراد االلتقاء ببعض 

األصدقاء القدامى، وأن يتعارفوا على المستجدين بالمدينة.

الصيف
العيد القومي السويسري 

تحتفل سويسرا بعيد ميالدها في األول من أغسطس من كل عام – 
وتشارك منطقة بازل في هذا االحتفال. تجد احتفاالت كبيرة وصغيرة 
في كل مكان؛ فهناك ُخطب عامة ونقانق مشوية وموسيقى وألعاب 

نارية.

الخريف
Apfelhauet

بالفروسية وُيعرف فقط في منطقة بازل، والبد  يتعلق هذا الحدث 
على المنافسين إكمال مهام متعددة في قفز الحواجز، هناك أيًضا 

أحتفاالت الخمور ومواكب فانوس نبات اللفت.

الشتاء
عيد القديس نيكوال

يتم االحتفال بعيد القديس نيكوال في السادس من ديسمبر من كل 
عام وذلك إلحياء ذكرى أسقف ميرا المقدس واستعداًدا لمجئ سانتا 
ا، ويحدث في بعض  كلوز. ُعرف هذا التقليد منذ ثالثة عشرة قرًن
ا  األماكن أن يسير موكب من بعض األطفال الذين يصدرون اصواًت

مزعجة عبر القرية في الخامس والسادس من ديسمبر.
)الرابع عشر من ديسمبر في   Nünnichlingler الـ أيًضا هناك 

Ziefen( واسواق عيد الميالد. 

هل تعلم
ـ Chienbäse إلى ُعرف قديم لطرد فصل  أنه يعود تقليد ال

الشتاء؟
يكسر حرق كومة كبيرة من الخشب علي تل القلعة قوة الشتاء 

ويجلب طاقة دفء الشمس من النار العظيمة أسفل الوادي 
المظلم مع المصابيح المضاءة وحزم خشب الصنوبر المضرمة.

احتفال رأس السنة  .Jan .1  

كرنفال يوم األثنين   *  

أربعاء الرماد   *  

الجمعة العظيمة   *  

يامة ق إثنين ال   *  

عيد مايو  1. Mai  

عيد الصعود   *  

اإلثنين األبيض   *  

العيد الوطني السويسري  1. Aug.  

عيد الميالد المجيد  25. Dez.  

عيد المالكمة  26. Dez.  

عشية رأس السنة  31. Dez.  

لإلطالع على تفاصيل العطالت بإمكانكم زيارة الموقع :   *   
www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft    
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Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11  )Bau- und Umweltschutzdirektion )BUD  أقسام اإلدارة التابعة للمقاطعة 
www.bl.ch > Bau-Umwelt يئة وحمايتها  ب يد ال قسم تشي  

Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, T 061 552 51 11  )Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion )BKSD   
www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport قافة والرياضة  ث يم وال تعل قسم ال  

Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11  )Finanz- und Kirchendirektion )FKD   
www.bl.ch > Finanzen-Kirchen ية والكنائس  قسم المال  

Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11  )Sicherheitsdirektion )SID   
www.bl.ch/sid قسم األمن   

Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43  )Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion )VGD   
www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit قسم االقتصاد والصحة   

Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00  Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  المكاتب 
Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 يم المهني وتقديم المشورة  تعل مكتب ال   

Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91    
www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung   

Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77  Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit   
www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA تعيينات  مكتب الصناعة والتجارة وال  

Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61  Amt für Migration   
www.bl.ch > Sicherheit > Migration مكتب الهجرة   

Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00  Motorfahrzeugkontrolle   
www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle إدارة المركبات   

Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11  Kantonales Sozialamt   
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt المقاطعة  القسم االجتماعي ب  

St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00  Sportamt   
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport مكتب الرياضة   

Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32  Statistisches Amt   
www.statistik.bl.ch مكتب اإلحصائيات   

Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20  Steuerverwaltung   
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern قسم الضرائب   

Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal  Amt für Volksschulen   
T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch يم االبتدائي  تعل مكتب ال  

Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim  Zivilstandsamt BL   
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01  BL ـ ابع ل ت مكتب التسجيل ال   

zivilstandsamt@bl.ch   

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من وماذا وأين تذهب في مقاطعة 
بازل الندشافت
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Domplatz 11, Postfach  Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht  أقسام الخبراء 
Arlesheim 4144  Einbürgerung( Sicherheitsdirektion(   

T 061 552 45 00 قانون )التجنس(  قانون المدني / إدارة قسم ال ال   
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL   

Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz  Fachstelle Erwachsenenbildung   
T 061 552 16 00, www.febl.ch يم الكبار  مركز كفاءة تعل  

Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  Fachbereich Familien   
T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien   قسم العائالت المتخصص 

Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87  Gesundheitsförderung BL   
 www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit بات الصحية    BL المتطل   

Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung >   

Bahnhofstr. 5, 4410 Liestal  Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau   
T 061 926 82 82 قسم المساواة بين الجنسين    

www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung   

Amtshausgasse 7, 4410 Liestal  Fachbereich Integration   
T 061 552 66 53 تكامل المتخصص  قسم ال   

www.integration.bl.ch   

Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf  Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote   
T 061 552 17 70 مكتب خدمات الطفل والشباب والمعاقين    

www.bl.ch    
> Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte   

Munzachstrasse 25c   Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung   
Liestal 4410  Amt für Volksschulen   

T 061 552 58 98 يم الخاص  تعل مكتب خدمات ال   
www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung يم األبتدائي  تعل مكتب ال  

Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen  Schulpsychologischer Dienst in Binningen   
T 061 552 70 40  Binningen م النفس في ية عل مكتب خدمات كل   

www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst   

Enge Gasse 10, 4242 Laufen  Schulpsychologischer Dienst in Laufen   
T 061 761 33 23  Laufen م النفس في ية عل مكتب خدمات كل   

www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst   

Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal  Schulpsychologischer Dienst in Liestal   
T 061 926 70 20  Liestal م النفس في ية عل مكتب خدمات كل   

www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst   

Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz  Schulpsychologischer Dienst in Muttenz   
T 061 552 70 20  Muttenz م النفس في ية عل مكتب خدمات كل   

www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst   

Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil  Schulpsychologischer Dienst in Allschwil   
T 061 486 27 20  Allschwil م النفس في ية عل مكتب خدمات كل   

www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst    

من وماذا وأين تذهب في مقاطعة بازل الندشافت
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Oberfeldstrasse 11a  Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und  المكاتب المعلوماتية 
 Pratteln 4133  Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen  وتقديم المشورة 

T 061 821 44 55  Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus»   
www.stopprassismus.ch بازل الندشافت  ابعة ل ت نقطة إتصال الساعين وراء اللجوء ال   

ابع لشمال غرب سويسرا لمناهضة ت والمركز االستشاري ال   
 “Stopp Rassismus„ تمييز العنصري ز وال التحّي  

Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln  Ausländerdienst Baselland / ald   
T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch بازل الندشافت  ابع ل ت مكتب خدمة األجانب ال  

Steinengraben 69, 4051 Basel  Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien   
T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch مركز المشورة لألزواج واألسر المتحدثي لغتين   

Rathausgasse 6, 4410 Liestal  Beratungsstelle für Schwangerschafts-   
T 061 921 60 13  und Beziehungsfragen   

  Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen مكتب استشاري للحمل وتربية األطفال   
 T 061 413 24 00    
www.bsb-bl.ch   

c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel  Inforel – Information und Religion   
T 061 303 93 30, www.inforel.ch Inforel – المعلومات والعقيدة   

Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt   
T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch قسم التدخل لمكافحة العنف األسري   

Büchelistrasse 6  Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für   
4410 Liestal  Migrantinnen und Migranten   

T 061 921 60 20 يم بازل  ل لمهاجرين/ المهاجرات فى إق نقطة اتصال ل   
www.frauenplus.ch   

Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02  Männerbüro Region Basel   
www.männerbüro-regionbasel.ch ابع لمنطقة بازل  ت مكتب الرجال ال  

  www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen  Mütter- und Väterberatung beider Basel   
Baselland BL ايدر بازل     تقديم المشورة لألمهات و أآلباء فى ب   

بلديات مراكز المشورة في ال  

Rheinstrasse 28, 4410 Liestal  Ombudsstelle   
T 061 552 62 90  Ombudsman ـ ابع ل ت المكتب ال  

Steinenring 53, 4051 Basel  Opferhilfe beider Basel   
T 061 205 09 10 ابع لمقاطعتي بازل  ت ا ال مركز دعم الضحاي   

www.opferhilfe-beiderbasel.ch   

Rosenstrasse 25, 4410 Liestal  ProfessionnELLE   
T 061 921 55 55  Kontaktstelle Frau und Arbeit   

www.professionnelle.ch لسيدات والتوظيف  ـ ELLE ل نقطة إتصال مهنة ال  

Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal  Baselland Tourismus   
T 061 927 65 44 السياحة في بازل-الندشافت    

www.baselland-tourismus.ch   

Postfach, 4002 Basel  Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte   
 T 061 261 02 62 تقاعد  جمعية المهن وال   

www.pensionskassenauskuenfte.ch تقاعد  خدمات معلومات ال  

Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal  Wirtschaftskammer Baselland   
T 061 927 64 64  Haus der Wirtschaft   

www.kmu.org بازل الندشافت بيت التجارة  ابعة ل ت الغرفة التجارية ال   



44 | مرحباً بكم في منطقة بازل!

Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen >>> السيدات  المستشفيات الخاصة ب المستشفيات 

Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein  Hirslanden Klinik Birshof   
T 061 335 22 22  Hirslanden Birshof ادة عي   

www.hirslanden.ch   

Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim  Klinik Arlesheim   
T 061 705 71 11 المستشفى فى أرليسهايم    

 www.wegmanklinik.ch   

Bruderholz 4101  Kantonsspital Baselland Bruderholz   
T 061 436 36 36 يم بازل و برودرهولز  ل مستشفى الكانتون فى إق   

www.ksbl.ch   

Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen  Kantonsspital Baselland Laufen   
T 061 400 80 80 يم بازل  الوفين  ل مستشفى الكانتون فى إق   

www.ksbl.ch   

Rheinstrasse 26, 4410 Liestal  Kantonsspital Baselland Liestal   
T 061 925 25 25 يم بازل  ليزتال  ل مستشفى الكانتون فى إق   

www.ksbl.ch   

Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal  Psychiatrie Baselland   
T 061 553 53 53 يم بازل  ل نفسي فى إق الطب ال   

www.pbl.ch   

Socinstrasse 57, 4051 Basel  Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut   
T 061 284 81 11 معهد الصحة العامة االستوائي السويسري    

www.swisstph.ch   

Spitalweg 11, 4143 Dornach  Spital Dornach   
T 061 704 44 44  Dornach مستشفي   

www.so-h.ch   

Spitalstrasse 33, 4056 Basel  Universitäts-Kinderspital beider Basel   
T 061 704 12 12 ابعة لمقاطعتي بازل  ت مستشفى الجامعة لألطفال ال   

www.ukbb.ch   

Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch  Fachhochschule Nordwestschweiz  الجامعات 
T 056 202 77 00  Sitz und Verwaltung   

www.fhnw.ch فنون في شمال  يقية وال وم التطب جامعة العل   
غرب سويسرا )اإلدارة والمكتب الرئيسي   

Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz  Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik   
T 061 467 42 42, www.fhnw.ch م القياس  ية العمارة والهندسة المدنية وعل كل  

Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz  Hochschule für Life Sciences   
T 061 467 42 42 اتية  مدرسة العلوم الحي   

www.fhnw.ch   

Benzburweg 30, 4410 Liestal  Pädagogische Hochschule   
T 061 925 77 77 مدرسة تثقيف المعلمين    

www.fhnw.ch   

Petersplatz 1, 4003 Basel  Universität Basel   
T 061 267 31 11 جامعة بازل    

www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte    

من وماذا وأين تذهب في مقاطعة بازل الندشافت
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Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal  Kantonsbibliothek Baselland  ثقافة  
T 061 552 50 80 ابعة لمقاطعة بازل الندشافت  ت ية ال اف ق ث المكتبة ال  الترفية 

www.kbl.ch   

Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach  Das neue Theater am Bahnhof   
T 061 702 00 83 المسرح الجديد في المحطة    

www.neuestheater.ch   

Rathausstrasse 30, 4410 Liestal  Dichter- und Stadtmuseum Liestal   
T 061 923 70 15  Liestal ـ الشعر ومسرح المدينة ب   

www.dichtermuseum.ch   

Feierabendstrasse 80, 4051 Basel  Familienpass Region Basel   
T 061 691 09 45 بطاقة مرور األسرة بمنطقة بازل    

www.familienpass.ch   

Rüttiweg 45, 4143 Dornach  Goetheanum Dornach   
T 061 706 42 42  Goetheanum Dornach مركز   

www.goetheanum.org   

Kanonengasse 15, 4410 Liestal  Kino Oris   
T 061 921 10 22  Oris سينما  

Poststrasse 2, 4410 Liestal  Kino Sputnik   
T 061 921 14 17  Sputnik سينما  

Poststrasse 2, 4410 Liestal  Kulturhaus Palazzo   
T 061 921 14 13  Palazzo قافة ث بيت ال   

www.palazzo.ch   

Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden  Kulturraum Marabu   
www.marabu-bl.ch افية  ق ث الغرفة ال  

Seidenweg 55, 4242 Laufen  Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen   
T 061 761 85 66  Alts Schlachthuus ـ ابع ال ت قافي ال ث المركز ال   

www.kulturzentrumlaufen.ch   

St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz  Kunsthaus Baselland   
T 061 312 83 88 بازل الندشافت  ابع ل ت فنون ال معرض ال   

www.kunsthausbaselland.ch   

Zeughausplatz 28, 4410 Liestal  Museum.BL   
T 061 552 59 86  BL متحف   

www.museum.bl.ch   

Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst  Römerstadt Augusta Raurica   
T 061 552 22 22  Augusta Raurica المدينة الرومانية   

www.augustaraurica.ch   

Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck  Skulpturenpark Kloster Schoenthal   
T 061 706 76 76 Kloster Schoenthal حديقة النحت فى    

www.schoenthal.ch   

Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden  Theater Roxy   
T 061 313 60 98  Roxy متحف   

www.theater-roxy.ch    

Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln  Z7 Pratteln   
T 061 821 48 00  Z7 Pratteln قاعة حفالت   

www.z-7.ch    
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النشر بمقاطعة   الناشر  مكتب األمن الخاص ب
SID بازلالندشافت/ قسم التضامن

ابع للضرائب  ت  النص  قسم التضامن ال
BKSD، BUD، FKD، SID، VGD

مكتب اإلحصائيات 

www.anja-wild.ch  التصميم، الرسوم  
التوضيحية والتخطيط

*www.textraplus.ch  ترجمة 
**www.proverb.ch  

يمية BL ومواد المكاتب تعل الطباعة في شركات/ اإلدارة ال الطباعة 

%100 ُمعاد تصنيعها )الُمحتوى( األوراق 

www.integration.bl.ch  PDF

 Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID حق النشر 
Fachbereich Integration  

لغة األلمانية / نسخة 2.0 ال  طبعة 
2012 أول ظهور  

انية  ية والروسية واألسب ية والبرتغال انية واإلنجليزية والفرنسية واإليطال ب *  األلمانية واألل  اللغات 
تاميلي والتركي    والصربية الكرواتية وال

Tigrinya**

تفاصيل النشر

المقاطعة غير مسئولة عن مكونات المواقع اإللكترونية المذكورة 
إن الهدف من اإلشارة إلى المنظمات الخاصة  والمواقع المذكورة هو أن تكون توجيًها للمستجدين إال 

أنها ال تقدم صورة كاملة.
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اإلسعاف

الشرطة

خدمة الحريق

التسمم

الرقم الخاص بالطوارئ

خط مساعدة األطفال والشباب

ملجأ للسيدات )العنف األسري(

مكتب الرجال

خدمة الطوارئ الطبية

  Bruderholz ـ مستشفى المقاطعة التابعة ل

Laufen ـ مستشفى المقاطعة التابعة ل

 Liestal ـ مستشفى المقاطعة التابعة ل

)UKBB( مستشفى جامعة األطفال لمقاطعتي بازل

 الطوارئ الدوائية  )مقاطعتي بازل ستادت وبازل الندشافت(

أرقام هامة للطوارئ

SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

144

112 / 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75


