ARABE

أهال

BIENVINI, WELCOME, MIRË SE VINI, MARHABA, KARIBU, WELKOM,
DOBRODOŠLI, BIENVENIDO, UDVOZLOM, VELKOMMIN, BENVENUTO,
TONGA SOA, BEM-VINDO, SWAGATA, WILLKOMMEN, NAL-VARRAVU,
BOYEI BOLAMU, VITAJTE, YÔKOSO,

,

,...

بكم في مقاطعة ﭬود

© Régis Colombo

CHAPITRE

عزيزي الساكن اجلديد

© Moix Cindy

تضم مقاطعة ڤو أكبر نسبة أجانب في سويسرا حيث تبلغ نسبة األجانب بها  30.5%من السكان المقيمين .أكثر
من  175جنسية مختلفة يتعايشون معآ و تستقبل المقاطعة حوالي  20.000ساكن جديد من األجانب كل عام.
إذا كان هذا التنوع الثقافي هو ثروة ال يمكن إنكارها فهو أيضآ تحديآ سياسيآ و إجتماعيآ كبيرآ من حيث التماسك
واإلندماج في المجتمع ،هذا االندماج ليس مهمة محصورة علي فئة بعينها و لكنها مهمة يومية يجب علينا جميعآ اإلشتراك
فيها سويسريين و أجانب مجتمعين تحت رعاية مبدئين أساسيين في الدستور :األحترام المتبادل للهويات و قيم سيادة دولة
القانون.
قد بذل كل منا قصاري جهده في هذا الكتيب لتزويدك مبعلومات واضحة للتعرف علي مكان سكنكم اجلديد و لتستمر بذلك
عادات مقاطعة ڤو املعروفة بحسن الضيافة.
اخلدمات احلكومية و البلدية و اجلمعيات و العاملون بالقطاع اخلاص كلهم مجتمعني يرحبون بكم.

Philippe Leuba

مستشار الدولة و رئيس قسم األقتصاد و الرياضة  .من هذا املنطلق يعتبر هذا الكتيب همزة وصل.

قد استخدمنا في هذا الكتيب صيغة املذكر دون أي متييز بل لتسهيل القراءة فقط علما بان القانون السويسري ال يفرق
بني الرجل و املرأة في جميع املجاالت.
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عزيزي الوافد اجلديد

لقد وصلت لتوك في مقاطعة ڤو و نرحب بك ترحيبآ حارآ.
إن القدوم ملكان غير مألوف و اإلستقرار به يعتبر حلظة هامة بكل أفراحها
وآمالها و لكن أيضآ بكل حتدياتها و صعوباتها.
لكي تتمكن من التعرف علي مقر إقامتك اجلديد بأسرع وقت ممكن فإن هذا الكتيب و بوصلته الرمزية سترافقك طوال فترة
استقرارك بالبلد.
سوف جتد في هذه الصفحات معلومات ملساعدتك علي فهم نظام املؤسسات املختلفة بشكل أفضل( كتصريح اإلقامة و
املدرسة و التأمني و العمالة و ما إلي ذلك) و اخلطوات اإلدارية الواجب اتخاذها و لكن ايضآ األشخاص الذين من
شأنهم أن يساعدونك.
و األمر اآلن متروك لك إلستخدام و العثور علي
املعلومات التي حتتاج اليها سواء في هذه الصفحات أو في مكان آخر.
هذا الكتيب هو لك أوال و لكن ايضآ لكل من ساهم بتفاني و كفائة مهنية لتحقيقه لهم جزيل الشكر و نتمني لكم استقرارآ و
اندماجآ موفقآ في مقاطعة ڤو.

Mme Amina Benkais

مندوب اإلندماج في املجتمع و رئيسة مكتب اندماج األجانب و كفاح العنصرية ملقاطعة ڤو.
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بكم في مقاطعة ﭬود

إستعالمات و إتصاالت

معلومات عامة
BCI املندوب عن املقاطعة و فريق العمل
BUREAU CANTONAL POUR
L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET
LA PRÉVENTION DU RACISME (BCI)
Département de l’économie et du sport
Service de la Population
Rue du Valentin 10 | 1014 Lausanne
YVERDON-LES-BAINS, NYON,
RENENS, BEX
021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration

Le centre social protestant (CSP)

اخلط الساخن لالستفسارات عن شؤن الهجرة

LA FRATERNITÉ DU CSP
Place M.-L. Arlaud 2 | 1003 Lausanne
PAYERNE, LAUSANNE, RENENS, ORBE
021 213 03 53
frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite

 بلدة مكونة بذلك عشرة316 مقاطعة ڤو مكونة من
محافظات و لتسهيل وصول املعلومة قد قمنا بتقسيم كل
.مقاطعة إلي أربعة مناطق

إن كان لديك أي استفسار فان مكتب مقاطعة ڤو
) و مكتب اخلدمة االجتماعيةBCI( إلندماج األجانب

Jura – Nord vaudois,
Zone NORD
Gros-de-Vaud, Broye – 		
Vully, Est lausannois, 			
Lavaux - Oron

 و املفوضون عن البلدةCSP الفراترنيتي التابع لل

Nyon, Morges
Ouest lausannois

لالستفسار في مجال بعينه ستجدون في الصفحات

Zone OUEST

Lausanne

Zone SUD

Riviera, Pays-d’Enhaut, Aigle

Zone EST

.لالندماج في خدمتك

.القادمة مختلف املنظمات للرد علي أسئلتك
.ال تترد باإلتصال بهم فسيردوا عليك بكل سرور

مندوبي البلدة لإلندماج
YVERDON-LES-BAINS
Mme Katja BLANC
JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE
Rue de Neuchâtel 2
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 69 44
integration@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/integration

NYON
Mme Christiane PIAZZINI
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES,
ÉDUCATION ET JEUNESSE
Rue des Marchandises 17
CP 1395 | 1260 Nyon
079 211 02 74
christiane.piazzini@nyon.ch
www.nyon.ch

LAUSANNE
Mme Gabriela AMARELLE
BUREAU LAUSANNOIS POUR LES
IMMIGRÉS (BLI)
Place de la Riponne 10 | CP 5354
1002 Lausanne
021 315 72 45
bli@lausanne.ch | www.lausanne.ch/bli

RENENS
Mme Joëlle THARIN
SERVICE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,
SECTEUR INTÉGRATION
Rue de Lausanne 25 | CP 141 | 1020 Renens
021 632 77 95
delegue.integration@renens.ch
www.renens.ch

VEVEY
Mme Stéphanie ZUFFEREY
BUREAU DE L’INTÉGRATION
Rue du Simplon 14 | CP 320
1800 Vevey
021 925 51 85
stephanie.zufferey@vevey.ch
www.vevey.ch
7

املوقع اإللكتروني بعدة لغات
www.ch.ch
www.swissinfo.ch
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الفهرس

الفهرس

معجم الصور التوضيحية
البيانات الشخصية
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البريد اإللكتروني

املواعيد

العنوان

املوقع اإللكتروني

اإلدارة

رقم الهاتف

مكان األنشطة
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تصريح اإلقامة

15
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33
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38
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42
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46

احلياة العملية

49

اتصاالت قد حتتاج لها
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تصريح اإلقامة

قائمة تذكيرية

قائمة تذكيرية  :عند وصولك ال تنسي ...

1

تصريح اإلقامة

الذهاب شخصي ًا إلي مكتب تنظيم السكان التابع ملكان سكنك (انظر ص  )31في غضون ثمانية أيام من وصولك
للبلدة يرجي إحضار اآلتي:
 -Aإثبات شخصية ساري املفعول و تأشيرة دخول إذا أمكن.
 -Bوثيقة من السجل املدني الشخصي مترجم إلي أي من اللغات الوطنية
الفرنسية ,األملانية أو اإليطالية ( واإلجنليزية اذا أمكن)
لألعزب
للمتزوجني
للمنفصلني
للمطلقني

شهادة ميالد
عقد الزواج
وثيقة رسمية بتاريخ اإلنفصال ودفتر العائلة
عقد الطالق النهائي وعقد الزواج.

 -Cيجب إحضار عقد إيجار منزلك أوعقد بيع  /شراء:
شهادة مؤرخة و موقعة من املالك
عقد اإليجار أو عقد بيع /شراء من املالك
 -Dشهادة تأمني املعاش  AVSأو اإلعاقة  AIو ذلك ان ُكنت قد حصلت عليها أو بطاقة التأمني الصحي
 -Eعدد  2صورة جواز سفر
 -Fيجب دفع رسوم التسجيل و تتراوح ما بني – 30.– 15.فرنك

2

(أختيارشركة التأمني الصحي فهو إجباري و ذلك في خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ وصولكم) انظر
ص27
www.vd.ch > Social > Informations sociales > Agences
www.priminfo.ch

3

إن كان لديك أطفال في سن املدرسة (من  4أعوام) إذهب لتسجيلهم في أقرب مدرسة ملنزلك في أسرع وقت
ممكن (انظر ص )35
www.web-vd.ch/vd_dgeo/etablissements
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احلصول علي تصريح اإلقامة
:ترتكز سياسة الهجرة بسويسرا علي نظام مزدوج لقبول
اإلقامة املهاجرون من أصل أوروبي و املهاجرون من البالد
األخرى.
‹ القادمون من أوروبا يستطيعون اإلقامة بسويسرا ملدة
ثالثة أشهر كسائحني و بعدها البد لهم من تصريح
باإلقامة إذا أرادوا اإلقامة بالبلد .هناك تسهيالت
لطلب اإلقامة بسبب لم شمل األسرة أو للحصول
علي العمل.
‹ األشخاص القادمون من الدول الغير أوروبية البد لهم
من احلصول علي تأشيرة دخول صادرة من السفارة
أو القنصلية السويسرية التابعني لها .عدد قليل جدا
من طالبي االقامة يسمح لهم باإلقامة ملدة طويلة
بسويسرا.
٪٣٢ هي نسبة املهاجرين مبقاطعة ڤو و لديهم تصاريح
إقامة مما يعطيهم احلق للعيش بشكل قانوني بأي مدينة من
:مقاطعة ڤو .هناك عدة أنواع من تصاريح اإلقامة
 Lإقامة ملدة قصيرة
)أقل من عام قابلة للتجديد(

 Bإقامة ملدة

)عام أو خمسة أعوام  ،قابلة للتجديد(

 Cإقامة ملدة

)خمسة أعوام ،قابلة للتجديد(

 Nإقامة خالل إجراءات طلب اللجوء و مدتها
)من ثالثة إلي ستة أشهر ،قابلة للتجديد(

 Fإقامة مؤقتة و مدتها
)عام ،قابلة للتجديد(

 Gإقامة عمل للمقيمني علي احلدود

مدتها مطابقة لعقد العمل أو خمسة سنوات إذا كان عقد العمل(
)ملدة غير محددة

تعطي تصاريح اإلقامة السابق ذكرها ألسباب متعددة:
‹
‹
‹
‹
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تصريح اإلقامة الذي ستحصلون عليه يعتمد باألخص علي
بلد املنشأ اذا كانت بلد أوروبية أم ال و علي أسباب طلب
اإلقامة و الظروف الناجتة عنها (علي سبيل املثال :مدة عقد العمل،
تصريح اإلقامة و جنسية شريك احلياة و هذا في حالة الزواج أو لم شمل
األسرة).

 L-B-Cتصاريح اإلقامة

(عمل ،لم شمل األسرة ،الدراسة)

إذا أتيت للعيش في مدينة من مدن مقاطعة ڤو للعمل بها
أو لإللتحاق باألسرة أو ملواصلة دراستكم ستقومون بطلب
اإلقامة  Lأو  Bيجب عليك التوجه إلي مكتب تنظيم السكان
للمدينة املقيم بها.
www.ucv.ch > annuaire > nom de votre
		commune > contrôle des habitants

كما قد قدمت طلب عند الوصول كذلك كل طلب لتغيير أو
جتديد اإلقامة
يتم باملدينة التي تسكنون بها ( Cالي  Bاالقامة كتغيير)
يرجي اإلنتباه! بالنسبة للم شمل األسرة لديكم من عام
إلي خمسة أعوام لتقدمي الطلب و ذلك تباع ّا للحالة .بعد هذه
الفترة احلصول علي اإلقامة يكون أكثرصعوبة.
:للحصول علي معلومات عامة ميكن اإلستعالم لدي:
SERVICE DE LA POPULATION,
DIVISION ETRANGERS
Avenue de Beaulieu 19
		1014 LAUSANNE
021 316 46 46
www.vd.ch/entree-et-sejour

االقامة  Cاملبكرة

اقامة الالجئني

املواطنون الغير أوروبيون احلاصلني علي اإلقامة B
بإمكانهم التقدم بطلب مسبق للحصول علي اإلقامة  Cلدي
البلدية التابعة ملقر إقامتهم وذلك بعد خمسة أعوام بدال من
عشرة من اإلقامة بشكل منتظم و متواصل في سويسرا
و في حالة اإلندماج في املجتمع بشكل ناجح و خاصة في
حالة:
‹ احترام القانون و سيادة الدولة
‹ معرفة اللغة احمللية للمنطقة املقيم بها مبا يوازي
املستوي اللغوي األوروبي A2
‹ سيأخذ في اإلعتبار اإلملام بأي لغة وطنية أخري
إن كان احلافز لتعلمها هو املساهمة في احلياة
اإلقتصادية أو متابعة الدراسة.

سيحصل الالجئ أثناء اجراءات اللجوء علي االقامة  Nو
عند موافقة السلطات الفيديرالية سيحصل علي االقامة .B

اخلط الساخن لالستفسارات عن شؤن الهجرة
هناك منظمات مختلفة من شأنها أن تعلمكم و ترشدكم عن
األسئلة املرتبطة بتصاريح االقامة و ميكنها ايض ّا تقدمي
الدعم القانوني في حالة عدم االتفاق علي قرار صادر من
املقاطعة أو الفيديرالية .
مختلف املتخصصون اخلبراء املتحدثون بعدة لغات
سيقومون مبساعدتك.
LA FRATERNITE DU CSP
Place M.-L. Arlaud 2 | 1003 LAUSANNE
PAYERNE, LAUSANNE, RENENS, ORBE
| 021 213 03 53
frat@csp-vd.ch
www.csp.ch/fraternite

SERVICE DE LA POPULATION
DIVISION ASILE
Avenue de Beaulieu 19
		1014 LAUSANNE
021 316 46 20
www.vd.ch/asile

طالبي اللجوء احلاصلني على( االقامة )Nو املقبولني بشكل
مؤقت ( )Fستكون اقامتهم و مساعدتهم في مقاطعة فو عن
طريق مؤسسة فو الستقبال املهاجرين ()EVAM
ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL
)DES MIGRANTS (EVAM
Route de Chavannes 33-37
		1007 LAUSANNE
021 557 06 00
| info@evam.ch
www.evam.ch

احلاصلني علي اللجوء سيتم مساعدتهم عن طريق املركز
االجتماعي إلدماج الالجئني ()CSIR
CENTRE SOCIAL D’INTÉGRATION
)DES RÉFUGIÉS (CSIR
Avenue des Casernes 2
		1014 LAUSANNE
021 316 03 80
www.vd.ch/centre-social-refugies

العمل
لم شمل األسرة
الدراسة
طلب اللجوء
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استعالمات عن شؤن الهجرة

احلصول علي اجلنسية السويسرية

يوجد عدة مؤسسات متخصصة للرد علي االستفسارات
املتعلقة بقضايا اللجوء وتقدمي الدعم لالجئني مبقاطعة
فو فض ّ
ال عن تقدمي الدعم القانوني في حالة اخلالف مع
السلطات بشأن طلب اللجوء.

بعد عدة سنوات من العيش مبقاطعة فو يود بعض
الرعايا األجانب التعبير عن تعلقهم بسويسرا عن طريق
طلب جنسية البلد الذي بنوا به مستقبلهم و لذلك يبدئوا
بإجراءات احلصول على اجلنسية.

EPER - ENTRAIDE PROTESTANTE
SERVICE D’AIDE JURIDIQUE AUX
)ÉXILÉS (SAJE
Rue Enning 4 | 1002 LAUSANNE
| 021 351 25 51
info@saje-vaud.ch
www.eper.ch/saje
ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX
)RÉFUGIÉS (OSAR
| 031 370 75 75
info@osar.ch
www.osar.ch
contact uniquement par téléphone

األحوال املدنية
في حالة أي اجراء يختص باألحوال املدنية علي سبيل املثال
(اعداد للزواج أو تغيير االسم) يتوجب عليكم االتصال
باملركز االداري لألحوال املدنية .و في أعقاب ذلك سيقوم
املكتب باالتصال بكم و سيقوم بتحديد موعد للمقابلة.
CENTRE ADMINISTRATIF
DE L’ÉTAT CIVIL
1510 MOUDON
021 557 07 07
www.vd.ch/etat-civil

الستخراج األوراق اخلاصة باألحوال املدنية (شهادات امليالد
أو شهادات الوفاة وما الي ذلك) ميكنكم االتصال باملركز
االداري او طلبها علي املوقع االلكتروني وسيتم ارسال
األوراق املطلوبة عن طريق البريد.
ننصح بإبالغ القنصلية أو السفارة التابع لها بتلك
األحداث.
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علم ّا بان بعض اجلمعيات تقدم دورات حتضيرية لذلك.
للمزيد من املعلومات عن اجراءات احلصول على اجلنسية
السويسرية و شروطها اتصل بالبلدية املقيم بها أو:
SERVICE DE LA POPULATION,
SECTEUR NATURALISATIONS
Avenue de Beaulieu 19
1014 LAUSANNE
021 316 45 91
info.naturalisation@vd.ch
www.vd.ch/naturalisation

› تصريح االقامة
جهات االتصال اخلاصة بك
اذا كنت في اخلارج
السفارة السويسرية في بلدك
ان كنت في سويسرا
بلدية سكنك
مكتب االشراف علي السكان
خدمة الفراترنيتيه (األخوة) التابع للCSP

معجم الصور التوضيحية
البريد اإللكتروني

المواعيد

العنوان

الموقع اإللكتروني

اإلدارة

البيانات الشخصية
رقم الهاتف

مكان األنشطة
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VERSO
Rue de l’hôpital 31
1400 Yverdon-les-Bains
YVERDON
024 420 10 45
info@verso-yverdon.ch
www.verso-yverdon.ch

ZONE OUEST
ASSOCIATION FRANC-PARLER
Rue de l’industrie 1 | 1020 Renens
RENENS
021 634 69 63
coordination.francparler@gmail.com
www.franc-parler.ch
CARITAS
Route de L’Etraz 20B | 1260 Nyon
GLAND ET NYON
079 621 43 93
info@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE ROLLE
Grand-Rue 44 | 1180 Rolle
ROLLE
021 822 44 23
www.rolle.ch
stefan.garrido@rolle.ch |
ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
NYON
021 320 13 27
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |
FRANÇAIS EN JEU
Avenue Chanel 51 | 1110 Morges
GLAND ET NYON
021 801 71 68
morges@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_morges
Rue de l’Avenir 6 | 1020 Renens
OUEST LAUSANNOIS
021 635 19 62
ouest@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_ouestlausannois
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العنوان

ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
LE SENTIER ET YVERDON
021 320 13 27
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |
FRANÇAIS EN JEU
Rue Mauborget 6 | 1510 Moudon
Chemin Grand-Record 50
1040 Echallens
ECHALLENS, LUCENS ET MOUDON
021 905 44 64 | 076 340 44 64
moudon@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch
LE TRIANGLE
Chasseron 36 | 1450 Sainte-Croix
SAINTE-CROIX
024 454 21 76 ou 076 561 45 92
cheikhguebsylla@gmail.com
LIRE ET ÉCRIRE, NORD VAUDOIS
Espace Traits d’Union | Rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains
LE SENTIER, SAINTE-CROIX, LUCENS,
ORBE, PAYERNE ET YVERDON
024 425 32 22
nordvaud@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
PARLONS FRANÇAIS MOUDON
Rue du Poyet 3 | 1510 Moudon
MOUDON
021 646 40 52 | 079 560 19 26
info@parlonsfrancaismoudon.ch
www.parlonsfrancaismoudon.ch
TISSERANDS DU MONDE
Maison Rouge 14
1400 Yverdon-les-Bains
YVERDON
076 339 96 50
marieguilrossi@bluewin.ch
www.tisserandsdumonde.ch

،التفاصيل الكاملة اخلاصة بهذه العروض (املواعيد
املستويات و التسجيل) ستجدونها علي شبكة اإلنترنت ل
: علي العنوان التاليBCI
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > cours de français

للحصول علي املعلومات ميكنكم اإلتصال مباشرة
باجلمعيات املسؤولة و فيما يلي قائمة حسب املنطقة
:وحسب الترتيب األبجدي

ZONE NORD
ASSOCIATION THAÏS AND FRIENDS
Pré-Vulliemin 18
1400 Cheseaux-Noréaz
YVERDON
024 420 32 30 | 077 421 96 69
nisa@dessimoz.org
www.thaisandfriends.populus.ch
CARITAS VAUD
Espace Traits d’Union | Rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains
CHAVORNAY, ORBE ET YVERDON
024 425 32 48 | 079 289 10 88
info@caritas-vaud.ch
www.caritas-vaud.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION D’AVENCHES
Rue Centrale 33 | 1580 Avenches
AVENCHES |
026 675 51 21
morgane.lenweiter@commune-avenches.ch
www.commune-avenches.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE PAYERNE
Chemin du Mont 18
1562 Corcelles-Payerne
PAYERNE
026 660 50 89 | 077 402 92 75
jeanluc.chaubert@gmail.com

تعلم الفرنسية
تعلم اللغة احمللية أمر ضروري للتواصل في احلياة اليومية
مبختلف مواقفها و ايضآ للشعور بالراحة في محل إقامتك
. و هذا ايضا من الشروط األساسية إليجاد وظيفة.اجلديد
بالنسبة لألطفال مبقاطعة ڤو الذين تتراوح أعمارهم من
 من حق.أربع إلي خمسة عشرة عامآ فالدراسة إجبارية
الطلبة القادمني من اخلارج احلصول علي دورات مكثفة للغة
.الفرنسية و ذلك منذ بداية الدراسة و في إطار املدرسة
)35 (انظر ص
أما بالنسبة للبالغني هناك العديد من دورات تعلم اللغة
.الفرنسية في جميع أنحاء مقاطعة ڤو
سوف جتدون ما يناسب احتياجاتكم و ما يالئم إلتزاماتكم
.العائلية و مواعيد عملكم و ما يالئم ظروفكم املادية
:هناك نوعان من دورات تعلم اللغة
‹ تلك التي تقدمها املدارس اخلاصة
‹ تلك التي تقدمها اجلمعيات

الدورات الدراسية التي تقدمها املدارس
:اخلاصة
دروس اللغة الفرنسية التي تقدمها املدارس اخلاصة تكون
.مكلفة نسبيآ و لكن شروط القبول تكون مرنة بشكل عام
)علي شبكةAVDEP(موقع جمعية ڤو للمدارس اخلاصة
 سوف جتد.االنترنت يحتوي علي دليل جلميع هذه املدارس
.جميع وسائل االتصال بهم و الدورات التدريبية
www.avdep.ch

الدورات التعليمية التي تقدمها مختلف
:اجلمعيات
دروس اللغة الفرنسية املعطاه من قبل هذه اجلمعيات
يقدمها متخصصني مدربني و هي دروس أغلبها مجانية
 و تستقبل أحيانآ هذه اجلمعيات األطفال.حملدودي الدخل
.في نفس توقيت الدروس

16

العنوان

ECAP
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
021 320 13 27
infovd@ecap.ch
www.ecap.ch
FRANÇAIS EN JEU
Place Pépinet 2 | 1003 Lausanne
021 329 04 49
lausanne@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_lausanne
LIRE ET ÉCRIRE, LAUSANNE ET RÉGION
Place St-François 12 bis | 1003 Lausanne
021 329 04 48
lausanne@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
NOUVELLES PERSPECTIVES
CP 1 | Lausanne 1010
078 848 67 27
info@nouvelles-perspectives.ch
PÔLE SUD
Avenue J-J. Mercier 3 | 1003 Lausanne
021 311 50 46
info@polesud.ch
www.polesud.ch
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LAUSANNE
Escaliers du Marché 2 | 1002 Lausanne
021 315 24 24
info@uplausanne.ch
www.uplausanne.ch
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Bâtiment Anthropole | 1015 Lausanne
021 692 30 90
coursdevacances@unil.ch
www.unil.ch/cvac

العنوان

ZONE SUD - LAUSANNE
للحصول علي قائمة كاملة لدورات اللغة الفرنسية ميكنكم
)7  (انظر صBLI اإلتتصال ب
APPARTENANCES - CENTRE FEMMES
Rue des Terreaux 10 | 1003 Lausanne
021 351 28 80
centre.femmes@appartenances.ch
www.appartenances.ch
APPARTENANCES - ESPACE MOZAIK
Avenue Vinet 19 | 1004 Lausanne
021 320 01 31
espace.mozaik@appartenances.ch
www.appartenances.ch
ARMÉE DU SALUT
Rue de la Louve 10 | 1003 Lausanne
021 312 73 52
arclemanique@armeedusalut.ch
www.armeedusalut.ch/arclemanique
ASSOCIATION THAÏS AND FRIENDS
Pré-Vulliemin 18
1400 Cheseaux-Noréaz
024 420 32 30 | 077 421 96 69
LAUSANNE
nisa@dessimoz.org
www.thaisandfriends.populus.ch
BOURSE À TRAVAIL (BAT)
Rue Curtat 6 | 1005 Lausanne
021 323 77 15
bourse.travail@gmail.com
www.laboursetravail.ch
COMMUNAUTÉ SANT’EGIDIO
Rue de l’Industrie 5 | 1005 Lausanne
078 641 08 33
francais@santegidio.ch
www.santegidio.ch
CORREF
Place de la Gare 10 | 1003 Lausanne
021 341 71 11
administration@corref.ch
www.corref.ch
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COMMISSION D’INTÉGRATION
DE VILLENEUVE
Grand’Rue 110 | 1844 Villeneuve
ROCHE ET VILLENEUVE
077 407 58 75
integration.villeneuve@gmail.com
COMMISSION D’INTÉGRATION
OLLON-VILLARS
1867 Ollon |
VILLARS
079 621 42 54
valcross@bluewin.ch
ECAP
Avenue du Général-Guisan 58 | 1800 Vevey
VEVEY |
021 923 59 90
www.ecap.ch
infovd@ecap.ch |
FRANÇAIS EN JEU
Rue des Remparts 7
1814 La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ, CLARENS,
MONTREUX, VEVEY, AIGLE
021 977 03 51
riviera@francaisenjeu.ch
www.francaisenjeu.ch/cours_riviera
COURS DE FRANÇAIS AU PAYS-D’EN HAUT
Route de l’Etambeau 14
1660 Château-d’Oex
CHÂTEAU D’OEX
076 387 53 22 et 026 924 51 20
c.morier-genoud@bluewin.ch
www.pays-denhaut.ch
SERVICE COMMUNAUTAIRE
DE LA PLANCHETTE
Chemin de la Planchette 16 | 1860 Aigle
AIGLE
024 466 76 00
sp@planchette.ch
www.planchette.ch
LIRE ET ÉCRIRE, RIVIERA - CHABLAIS
Grand Rue 50 | 1814 La Tour-de-Peilz
AIGLE, CLARENS, LA TOUR-DE-PEILZ
ET VEVEY
021 922 46 10
riviera@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch/riviera-chablais

LIRE ET ÉCRIRE, LA CÔTE
Route de L’Etraz 20B | 1260 Nyon
022 366 34 04
lacote@lire-et-ecrire.ch
Rue de l’Avenir 6 | 1020 Renens
021 329 04 48
lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
ECUBLENS, MORGES, NYON, PRILLY,
ROLLE ET RENENS
ASSOCIATION TAF
Chemin du Vallon 1 | 1030 Bussigny
BUSSIGNY
079 706 29 68
gmuller@bluewin.ch

ZONE EST
APPARTENANCES
ESPACES FEMMES RIVIERA
Rue des Communaux 2A | 1800 Vevey
VEVEY
021 922 45 23
ef.riviera@appartenances.ch
www.appartenances.ch
ASSOCIATION POUR LE FRANÇAIS
À CLARENS
1815 Clarens
CLARENS
079 228 62 16
info@francais-clarens.ch
www.francais-clarens.ch
BLONAY : ENSEMBLE
Route de Prélaz 6 | 1807 Blonay
BLONAY
021 926 82 70
maisonpicson@blonay.ch
www.blonay.ch
COMMISSION D’INTÉGRATION DE BEX
Rue Centrale 1 | 1880 Bex
BEX
079 686 61 10
www.bex.ch
francais@bex.ch |
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العمل

العنوان

للحصول علي شهادة في اللغة الفرنسية

الترجمة الشفهية الثقافية املجتمعية:

بالنسبة لبعض اإلجراءات (علي سبيل املثال لطلب تصريح
مسبق لإلقامة  )Cستتطلب منكم اإلدارة تقدمي شهادات عن
مستوي اللغة الفرنسية اخلاص بكم.

في سياق الرعاية الطبية و اإلجتماعية و املدرسية ميكن
للمتخصصني الذين يلتقون بكم (كاألطباء و املرشدين
اإلجتماعيني و املعلمني و غيرهم) اللجوء خلدمات إنترميديا
مبؤسسة  Appartenancesالتي توفر املترجمني
الفوريني املدربني (قرابة ستون لغة متوفرة).

شهادة  DELFو هي (دبلوم الدراسات للغة الفرنسية) تتيح
لكم احلصول علي شهادة رسمية خاصة مبستواكم و ذلك
عن طريق إمتحان حتريري و شفوي و تعقد اإلمتحانات
في لوزان .ملزيد من املعلومات حول هذه الدورات و أماكن
االمتحانات:
DELF DALF
CENTRE D’EXAMENS LAC LÉMAN
C/O IFAGE - FONDATION POUR LA
FORMATION DES ADULTES
Place des Augustins 19 | 1205 GENÈVE
022 807 30 07
www.delfdalf.ch

انتبه! قد متنح بعض املدارس شهادات مبستوي اللغة و
لكن قد يكون ذلك غير كافي وفقآ لإلجراءات اإلدارية.

العمل

APPARTENANCES
SERVICE INTERMEDIA
021 341 12 47
intermedia@appartenances.ch
www.appartenances.ch/intermedia

باإلضافة إلي الترجمة الشفهية "وجها لوجه" هناك ايضآ
خدمات ترجمة محلية عن طريق الهاتف من قبل AOZ-
 Mediosو بالتعاون مع مؤسسة .Appartenances
0842 442 442
www.aoz.ch/medios

› دورات اللغة ،الترجمة
اجلهات التي ميكن اإلتتصال بها

ترجمة حتريرية
لترجمة الوثائق الرسمية (مؤهالت دراسية ،شهادات ميالد،
عقود زواج و شهادات العمل الخ) و للحصول علي ترجمة
معتمدة لديكم خيارين:
اإلتتصال مبترجمني معتمدين

(علي سبيل املثال الرابطة السويسرية للمترجمني مبدينة برن)

املدارس اخلاص أو اجلمعيات
المنتدب عن االندماج اإلجتماعي (ص)٧

البلدة املقيم بها

ASTTI
Altenbergstrasse 29 | CP 686
3000 BERN 8
031 313 88 10
www.astti.ch
| astti@astti.ch

أن تتم الترجمة مبعرفتكم ثم توثق عن طريق موثق
شرعي أو كاتب العدل مبنطقة ڤو.
www.notaires.ch
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العمل

العمل مبقاطعة فو
العمل أو كما نطلق ايض ّا عليه اسم الوظيفة هو أحد
االسباب الرئيسية لقدوم االجانب مبقاطعة فو .احلصول
علي عمل يتيح الفرصة لالستقرار بأي بلدة من املقاطعة
بشكل قانوني و احلصول علي تصريح االقامة  Lأو  Bوذلك
وفق ّا ملدة عقد العمل (انظر ص )12مما يتيح الفرصة ايض ّا
للتسجيل بالتأمينات االجتماعية (انظر ص .)26
مبا ان اجراءات البحث عن وظيفة و التعيني و شروط
العمل تختلف بشكل كبير من بلد آلخر لذلك يجب أن
تستعلم جيد ّا عن حقوقك و واجباتك كشخص يعمل
بسويسرا و مبقاطعة فو.

االعتراف بالشهادات و التحقق من املعلومات
املكتسبة
عند حضورك لسويسرا للعمل أو لبدء الدراسة من اجلائز
أن يطلب منك بعض االجراءات لالعتراف بشهاداتك أو
للتأكد من معلوماتك و خبراتك.
االعتراف بالشهادات يتم علي املستوي الفيديرالي .ستجد
املعلومات الالزمة علي:
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FORMATION,
À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION
)(SEFRI
Einsteinstrasse 2 | 3003 BERNE
058 462 21 29
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

االعتراف بخبراتك و معلوماتك تتم علي مستوي املقاطعة.
يرجي التوجه الي:
OFFICE CANTONAL DE L’ORIENTATION
)SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (OCOSP
Rue de la Borde 3d | 1014 LAUSANNE
021 316 11 66
www.vd.ch/orientation
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العمل

هذه اخلدمة من شأنها ايض ّا ارشادك ملختلف الدراسات
املتاحة لك.

البحث عن عمل
إذا كنت تبحث عن وظيفة في مقاطعة ڤو ميكنك:
› التسجيل في شركة توظيف التي من شأنها أن
		 تساعدك في خطوات البحث
		 (ستجد شركات التوظيف علي املوقع التالي
		 )www.swisstaffing.ch

› الرد علي عروض العمل املتواجدة علي شبكة 		
اإلنترنت أو في اجلرائد علي سبيل املثال:

		 (www.espace-emploi.ch, www.jobup.ch
		 و لكن هناك مواقع آخري)

› راجع مواقع الشركات التي ترغب العمل بها بإمكانك
		 أن ترسل إليهم ملف للبحث عن وظيفة دون أي
		 إعالن من طرفهم.
ً
ببحثك
نصيحة :تذكر ايضا ان تعلم أصدقائك و معارفك
عن العمل فهذه اإلتتصاالت تلعب دورآ هامآ في مجال
البحث عن العمل

إرسال ملف سيرتك الذاتية
الرد علي عرض عمل سيطلب منك في أغلب األحيان إرسال
ملف للسيرة الذاتية يحتوي علي الوثائق التالية:
› رسالة حتفيز
› السيرة الذاتية
› نسخة من شهادات الدراسة و التدريب
› نسخة من شهادات العمل
اذا حاز ملفك اهتمامهم سيتصلون بك في وقت الحق
للمقابلة.

عقد العمل

الضرائب

بعد مقابلة صاحب العمل و اذا قرر تعينك ستوقع علي عقد
العمل أو سيتحدث معك شفهي ّا علي أي حال شروط التعيني
(كمدة العقد ,نسبة العمل ,مبلغ الراتب السنوي و خصومات
الضمان االجتماعي و غيرها) يجب االتفاق عليها قبل بدء
العمل.

يتوجب علي كل فرد يقيم مبقاطعة فو أن يدفع الضرائب و
ذلك نسبة لراتبه أو لثروته .هناك وسيلتني للدفع:

الراتب
بشكل عام يتم دفع الراتب في نهاية كل شهر من جانب
صاحب العمل علي احلساب البريدي أو البنكي (انظر ص
.)48بسويسرا لدينا ما يسمي " االتفاق اجلماعي للعمل
" ( )CCTمن شأنها حتديد حد أدني لألجور.
ميكنك العثور علي معلومات علي املوقع االلكتروني أو من
خالل النقابات.
www.service-cct.ch

النقابات
العديد من اجلمعيات للعاملني أو ما نطلق عليه أيضا
"النقابات" تقوم بتزويدكم مبعلومات عن العمل و ترافقكم
في حالة الصراع مع رب العمل .ستجدونها هنا:
www.union-syndicale-vaudoise.ch

من ضمن هؤالء النقابات نقابة  UNIAو التي تخصصت
في الدفاع عن حقوق العمالة القادمة من دول املهجر .ملعرفة
مواعيد عملهم ,أرقام الهواتف و نشاطاتهم مبدينة لوزان و
فيفيه و ايفردون و نيون و فاليهه دو جو ادخل علي موقع
االنترنت

› الضريبة علي الدخل
		 سيستقتع صاحب العمل الضريبة علي الراتب
		 مباشرة و ذلك حلاملي االقامة ()permis L, B, F, N
		 بامكانك تعبئة استمارة االقرار الضريبي بشكل
		 مبسط و ذلك عن طريق حتميلها علي املوقع التالي:
/www.vd.ch/fileadmin/user_upload
		 _organisation/dfin/aci/fichiers
		 pdf/21570_DIS_formulaire.pdf

› االقرار الضريبي السنوي
		 ميكنك دفع الضريبة بأقساط شهرية ثم تقوم مبليء
		 استمارة االقرار الضريبي السنوية (في شهر فبراير
		 – مارس) و ارسالها بالبريد أو عبر االنترنت
		 (لإلقامة )C
ملزيد من املعلومات
ADMINISTRATION CANTONALE DES
)IMPÔTS (ACI
Route de Berne 46 | 1014 LAUSANNE
021 316 00 00
info.aci@vd.ch
www.vd.ch/impots

املنظمة  Avivoتعرض خدماتها املجانية ملساعدتكم ملليء
استمارة اإلقرار الضريبي.
www.avivo-vaud.ch

UNIA
Place de la Riponne 4 | 1002 LAUSANNE
| 0848 606 606
www.vaud.unia.ch
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التأمني

العمل

العمل التطوعي

التأمني

إذا كنت ترغب في اإلشتراك في بعض األعمال التطوعية
لعدة ساعات في األسبوع من أجل قضية عزيزة عليك أو
اذا كنت تود إنشاء جمعية جديدة ميكنك االتصال ب:
BENEVOLAT-VAUD
Ruchonnet 1 | 1003 LAUSANNE
021 313 24 00
info@benevolat-vaud.ch
www.benevolat-vaud.ch

البطالة
في حالة فقدان الوظيفة يجب التوجه في أسرع فرصة إلي
املكتب اإلقليمي للتوظيف ( )ORPالتابع ملنطقتكم .للحصول
علي املساعدة من قبل متخصصون في مجال البحث عن
وظيفة و لتسهيل إعادة اندماجكم في مجال العمل و تسجيل
أسماءكم للحصول علي استحقاقات مادية من قبل تأمني
البطالة.
ستجدون علي املوقع التالي أقرب مكتب إلي منزلكم:
www.vd.ch > économie > emploi		chômage > ORP

إنشاء و تطوير الشركات
توفر لكم مقاطعة ڤو املناخ املناسب إلنشاء و تطوير مختلف
األعمال و الشركات .يقوم مكتب خدمة ترويج التجارة و
اإلقتصاد( )SPECoلتوجيه و مساعدة رجال األعمال في
مختلف خطواتهم و يرشدهم إلي املنظمات املختلفة حسب
احتياجاتكم(كاملشورة و التمويل و الدعم التكنولوچي و ما
إلي ذلك) مختلف املساعدات متاحة للشركات العاملة في
قطاعات الصناعة و التكنولوجيا املتطورة.
SERVICE DE LA PROMOTION
)ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE (SPECO
Rue Caroline 11 | 1014 LAUSANNE
021 316 58 20
info.speco@vd.ch

إن العمل التطوعي سيزيد من شبكة اتصاالتك و مهاراتك
باإلضافة إلي ذلك ميكن أن يكون إنطالقة للحصول علي
وظيفة.

اإلندماج املهني
قامت العديد من اجلمعيات بوضع مشاريع لإلندماج املهني
للمهاجرين .هذه العروض من شأنها مساعدتكم في البحث
عن وظيفة أو دورات تدريبية.
جميع هذه املشاريع متاحة بالنشرة علي االنترنت ب BCI
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration professionnelle

› التوظيف
اجلهات التي ميكن اإلتصال بها
رب العمل
( BCIص)٧

النقابات

www.vd.ch/promotion-economique
		www.vaud.ch/economie
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تأمني التقاعد واإلعاقة (الدعامة األولي)
 AVSو AI
تأمني التقاعد يتيح جلميع املقيمني بسويسرا احلصول علي
الدخل األساسي عند التقاعد وكذلك تأمني اإلعاقة ( )AIفي
حالة وجود مشكلة صحية خالل سنني العمل.
بالنسبة للعاملني سيتم خصم جزء من هذا التأمني من
الراتب و اجلزء اآلخر يدفعه صاحب العمل .أما الذين
ال ميارسون عمل مدفوع األجر يتوجب عليهم دفع مبلغ
سنوي.

التأمينات اإلجتماعية في سويسرا
التأمينات اإلجتماعية إجبارية في سويسرا
فهي تتيح للعاملين و إلسرهم الذين قد استقطع من رواتبهم
اثناء فترة عملهم علي إعالة أنفسهم في حالة التوقف عن
العمل أو المرض أو البطالة.
تدار هذه التأمينات اإلجتماعية في الغالب من قبل صاحب
العمل باستثناء التأمين الصحي
نظام الضمان اإلجتماعي السويسري يتضمن عدة تأمينات:
› تأمين التقاعد)  AVSو تأمين اإلعاقة AI
		 الدعامة األولي (
› تأمين المعاشات المهنية ( LPPالدعامة الثانية)
› التعيويض في حالة فقدان الدخل للقيام بسبب الخدمة
		 العسكرية أو المدنية أو أجازة الوالدة ()APG
› تأمين البطالة ( )ACالتعويض العائلي )LAFam
› تأمين المرض و الحوادث ( LAMalو )LAA
تضم مقاطعة ڤو عدة مكاتب للتأمينات اإلجتماعية من
شأنها أن توجهكم و ترشدكم عن حقوقكم و واجباتكم فيما
يخص التأمينات.

البطاقة التقاعدية أوبطاقة اإلعاقة تصدر إلي أي شخص
يعمل أو يدفع الرسوم و تكون في شكل بطاقة االئتمان.
هذه البطاقة تكون مبثابة دليل علي أن الشخص مؤمن عليه
من قبل هذين التأمينني و يجب إعطاءها لكل صاحب عمل
جديد و ميكن ان تطلب منكم إلجراءات آخري.

املعاشات املهنية (الدعامة الثانية)
إن الهدف من املعاشات املهنية هو إتاحة الفرصة للذين هم
في سن التقاعد وذوي االحتياجات اخلاصة ان يحافظوا
علي مستوي معيشتهم السابق هو تأمني مكمل لتأمني
التقاعد ( )AVSأو تأمني االعاقة ( )AIالدعامة األولي وهو
تأمني إجباري للموظفني و إختياري ألصحاب األعمال
احلرة.
يجب علي صاحب العمل تأمني موظفيه من صندوق التقاعد
التابع للشركة و يتوجب عليه دفع نصف املبلغ علي األقل
من نسبة اإلستقطاع.

تأمني علي احلياة (الدعامة ثالثة)

التأمني الصحي

ميكنك أيضا التأمني علي احلياة و ذلك حسب احتياجاتك و
إمكانياتك (قاءمة ثالثة) و يتم ذلك مع شركات التأمني أو مع
البنوك اخلاصة.

يجب علي كل شخص مقيم بسويسرا أتخاذ تأمني صحي و
ذلك بعد وصوله البلد مبدة أقصاها ثالثة أشهر .سيكون
ساري املفعول منذ بداية السكن .سيدفع املؤمن عليه قسط
شهري ال عالقة له بالدخل.

مع العلم بان املستقطعات للتأمني علي احلياة ميكن أن
تخصم من الضرائب.

مخصصات بدل فقدان الراتب أو الدخل
(اخلدمة العسكرية/املدنية أو الوالدة)
لكم احلق في البدالت( )APGعن كل يوم تقضوه في
اخلدمة العسكرية أو املدنية أو في أجازة الوالدة.
هذا الدعم املادي يدفعه لك صاحب العمل أو صندوق
التعويضات ملقاطعة ڤو ان كنت غير ملتزم بنشاط مدفوع
االجر.

و باملقابل ستدفع شركة التأمني تسعون باملئة من تكاليف
العالج بعد جتاوز املبلغ السنوي املختار (بحد أدني ثلثمائة
فرنك للبالغ) سيدفع املؤمن عليه العشرة باملائة بحيث ال
يزيد مجموع املبلغ الذي يتوجب دفعه عن سبعمائة فرنك)
سنويآ .هناك العديد من شركات التأمني الصحي التي تعمل
مبقاطعة ڤو .لك حرية اختيار الشركة التي تريدها.
جميع شركات التأمني مجبرة بقبول أي شخص بغض
النظر عن عمره أو حالته
الصحية.للعثور علي العرض األكثر مالئمة لك تفضل
بزيارة:
www.priminfo.ch

تأمني البطالة
يتم خصم تأمني البطالة من أجور جميع العاملني و يحول
إلي صندوق الدعم التعويض النقدي ملقاطعة ڤو .إنها تسمح
للحصول علي استحقاقات في حالة ترك العمل أو فقدانه.

البدالت (املنح) احلكومية اخلاصة باألطفال
إن النظام األسري السويسري يعطي أيضآ احلق للحصول
علي البدالت العائلية أو لكل طفل .و تدفع هذه البدالت من ِق َبل
رب العمل أو عن طريق صندوق الدعم ملقاطعة ڤو لألشخاص
الذين ال يعملون.

تتغير كل عام األقساط الشهرية للتأمني الصحي بإمكانك
تغيير التأمني الصحي بإرسال خطاب مسجل قبل نهاية
شهر نوفبر تشرين التاني إلنهاء العقد.

اإلعانات (الدعم املالي)
في حالة وجود صعوبات في دفع أقساط التأمني الصحي
يستطيع مكتب ڤو للتأمني الصحي( )OVAMدفع مبلغ أو
دعم مادي لشركة التأمني  .يحدد هذا البلغ علي الدخل
اخلاص بك .يجب تقدمي طلب الدعم مبكتب الضمان
اإلجتماعي( )AASالتابعة ملقر إقامتك.

للعثور علي المكتب المناسب بمقر إقامتك يمكنك الذهاب هنا:
www.vd.ch > Social > Informations
		sociales > Agences

يمكنك ايضآ اإلتصال بصاحب العمل الخاص بك
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التأمني ضد احلوادث

التأمينات األخري

و يهدف التأمني ضد احلوادث تغطية العواقب االقتصادية
سواء كانت حادثة عمل أم ال.

تأمني املسؤلية املدنية ( )RCو املنزلية يساعدك علي تأمني
منزلك و ممتلكاتك ضد الضرر .نحن ننصح به و لكنه ليس
إجباريآ.

جميع املوظفون الذين يعملون أكثر من  ٨ثمان ساعات في
األسبوع يكون مؤمن عليهم ضد احلوادث من قبل صاحب
العمل  .خالف ذلك يجب أن يتم التعاقد مع التأمني ضد
احلوادث من ضمن تأمينك الصحي.

أما تأمني املركبات اخلاصة فهو إجباري ميكنك التأمني
علي السيارة او الدراجة النارية ضد أي ضرر مت بواسطتك
أو عن طريق شخص آخر.

املساعدة اإلجتماعية

هناك تأمينات أخري طبقآ إلحتياجتك كالتأمني علي
احليوانات و تأمني السفر واملسؤلية القانونية و غيرها.

تقدم املراكز اإلجتماعية اإلقليمية جلميع األشخاص املقيمني
بأي بلدة من مقاطعة ڤو النصح و اإلرشاد و املتابعة في
حالة وجود صعوبات مادية أو إجتماعية أو عائلية.
لو كنت متر بصعوبات ميكنك الذهاب إلي مركز املساعدة
االجتماعية اإلقليمي ( )CSRاألقرب حملل إقامتك .سيتم
متابعة حالتك من قبل متخصصني للرد علي جميع أسألتك
من بينها األسئلة املتعلقة باحلصول علي الدخل املدعم من
الدولة إلعادة اإلندماج املهني الخ.
www.vd.ch/contact-aide-sociale

تأمني احلريق و الكوارث الطبيعية ()ECA
التأمني ضد احلريق و الكوارث الطبيعية للممتلكات

يوجد عدة تأمينات خاصة تعرض لك هذه اخلدمات .ميكنك
احلصول علي مقارنة العروض علي املوقع التالي:
www.comparis.ch

› التأمينات
جهات اإلتصال اخلاصة بك
وكاالت التأمني اإلجتماعية ()AAS
صاحب العمل

التأمينات اخلاصة

الشخصية هو تأمني إجباري من قبل ( )ECAفي مقاطعة ڤو.

ميكنك احلصول علي املزيد من املعلومات علي العنوان
التالي:
ÉTABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE
LES INCENDIES ET LES ÉLÉMENTS
NATURELS DU CANTON DE VAUD
Avenue du Général Guisan 56
		1009 PULLY
058 721 21 21
www.eca-vaud.ch
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العثور علي سكن
العثور علي سكن مبقاطعة ڤو ليس أمر سهل فقد يستغرق
وقتآ طويآل.
واألكثر شيوعآ هو استئجار أو شراء شقة أو منزل عن
طريق وكالة العقارات (تسمي ايضا ريجي أو جيرانس
نعني بذلك إدارة العقارات)  .ستجدون قائمة بجميع إدارات
العقارات على:
> www.local.ch > agence immobilière
		vaud

إن ُكنت تبحثون عن مس ّكن ميكنك الذهاب مباشرة إلي هذه
الوكاالت أو زيارة مختلف املواقع على اإلنترنت لتشاهد
جميع العروض املتاحة مثل:
›
›
›
›
›
›

www.comparis.ch
www.homegate.ch
www.immoscout.ch
www.immostreet.ch
www.immobilier.ch
www.anibis.ch

في اإلعالنات عبر اإلنترنت ستجدون وسائل اإلتصال
باملستأجر أو بإدارة العقار الذين سيقومون بدورهم
بزيارتكم للشقة (للعقار)
إرشادات  :حتدث بهذا الشأن مع األقارب و األصدقاء
واملعارف.

ايداع ملف عند وكالة العقارات
إذا أعجبتك الشقة بعد زيارتك لها ميكنك التوجه إلي وكالة
العقارات و إعطاء ملف يحتوي علي الوثائق التالية:
› استمارة معلومات من وكالة العقارات
› نسخة من اثبات الشخصية
		 (أو تصريح اإلقامة أو كالهما)
› نسخة من كشف الراتب آلخر ثالثة أشهر
› ورقة غير مالحق مادي ًا مستخرج حديث من مكتب
		 املتابعات ()www.vd.ch/poursuites
› شهادة التأمني املنزلية واملسؤولية املدنية
		 (ليست إجبارية)
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إن لم تستطيعوا أن جتمعوا هذه الشروط بإمكانكم أن
تطلبوا من أحد معارفكم أن يكون ضامن لكم.
للرد علي استفساراتكم ميكنكم التوجه مباشرة لوكالة
العقارات.

عقد السكن و ضمان اإليجار
بعد احلصول علي السكن يتم التوقيع على عقد اإليجار بني
املستأجر و وكالة العقارات .من املعتاد أن تدفع ضمان هو
ما يعادل شهرين أو ثالثة أشهر إيجار في غضون ثالثني
يومآ و لك خيارين:
› إما أن تذهب إلي أي بنك و معك عقد اإليجار و
		 إثبات هوية و تفتح حساب بإسمك "ضمان اإليجار"
› أو اللجؤ إلى شركة ضمان أو أحد املعارف ليكون
		 كفيل لك.

تف ُقد املكان ،اإليجار ورسوم خدمات
عند إستالمك للشقة وعند " تف ُقد املكان " أو زيارته بغرض
إستالم الشقة ،إحرص على ان يكون كل شيء على ما يرام
وأن جميع األضرار التي متت من املستأجر السابق قد
رصدت جيدآ و ال تترددوا في طلب بعض اإلصالحات إذا
لزم األمر.
يتم دفع إيجار السكن في نهاية الشهر للشهر التالي
باإلضافة إلي اإليجار ستصلكم أيضا فواتير املرافق
(التدفئة والصيانة) و فواتير اخلدمات األخرى أال وهي
(الكهرباء واملاء).

التسجيل مبكتب اإلشراف السكاني

املدعم
اإلسكان
ّ

في غضون ثمانية أيام من اإلنتقال يجب عليك تسجيل
اسمك في مكتب اإلشراف السكاني التابع لبلدتك .ستجدون
العنوان و رقم الهاتف علي املوقع التالي

مدعم لذوات
بعض البلديات مبقاطعة ڤو تقترح عليك سكن ّ
الدخل احملدود جتدون هنا العنوان و أرقام الهواتف
اخلاصة بهذه اخلدمة.

www.ucv.ch > annuaire > nom de votre
		commune > contrôle des habitants

سيقوم موظفو املكتب بإستقبالكم و الرد علي جميع
أسئلتكم املتعلقة بقدومكم و استقراركم في املدينة
(كتصاريح اإلقامة واملدرسة ورعاية األطفال والتخلص من
النفايات وما إلي ذلك) إن كان لديك اي استفسار ال تتردد
من الرجوع اليهم.

اإلجراءات اجلمركية
من أجل نقل ممتلكاتك من اخلارج (أثاث أو سيارة الخ)
في حالة اقامتك في سويسرا وعند االنتقال ستقدم ملكتب
اجلمارك :
› عقد اإليجار أو عقد العمل مبثابة شهادة
› اإلستمارة اجلمركية " 18.44معاملة جمركية لألمتعة
		 املنقولة".
التكاليف املتعلقة بهذه اإلجراءات ميكن خصمها من
الضرائب.

SERVICE DES COMMUNES ET DU
LOGEMENT (SCL) : DIVISION LOGEMENT
Rue Caroline 11 bis | 1014 LAUSANNE
021 316 64 00
www.vd.ch/logement
		
> aides-subventions

فرز النفايات
منذ شهر يناير لعام  2014ادخلت أغلب مقاطعات منطقة
ڤو رسوم ضريبية علي أكياس القمامة .يجب شراء أكياس
القمامة التي جتدونها باملتاجر .نشجع اجلميع علي فرز
النفايات و ذلك للحفاظ علي البيئة.

ملزيد من املعلومات :
www.ezv.admin.ch

يجب استعمال أكياس القمامة التي تُشترى للنفايات
املنزلية وتوضع في احلاويات اخلاصة بالبناية أو باحلي.
ميكن التخلص مجان ًا من النفايات التي ميكن إعادة
تصنيعها إذا كانت ضخمة أو خطرة وذلك بالذهاب إلي
مقر جمع النفايات األقرب إلي منزلك.
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FONDATION APOLLO
Rue de Lausanne 17 | CP 435
1800 VEVEY
021 923 09 20

األطفال

Avenue Haldimand 8
1400 YVERDON-LES-BAINS
021 923 35 30

معظم املباني واألحياء مزودة بحاويات إللقاء الزجاج
والورق و النفايات النباتية .تستعيد املراكز التجارية بشكل
عام األلومنيوم و الزجاجات البالستيكية  PETوالبطاريات
املستعملة.
ميكن التخلص من األجهزة الكهربائية بإعادتها مجان ًا و
بدون اإللتزام بشراء أي شئ آخر في أي نقطة بيع ألي
من هذه األجهزة (كأجهزة الكمبيوتر و الهواتف والتلفاز
واألجهزة املنزلية و الهاي فاي و ما إلي ذلك)
للمزيد من املعلومات رجاء اإلتصال مبكتب اإلشراف على
السكان أو زيارة املوقع التالي:
> www.vd.ch > themes > environnement
dechets

( )ASLOCAجمعية الدفاع عن املستأجرين
إذا كان لديك مشكلة مع املالك أو وكالة العقارات فإن
اجلمعية السويسرية للمستأجرين توفر لك املساعدة
القانونية و املشورة و ذلك مقابل – 60.فرنك سنوي ًا .ميكنك
ان حتظى بهذه اخلدمات بانضمامك عضو ًا بهذه اجلمعية.
0840 17 10 07
www.asloca.ch/asloca-vaud

املساعدات السكنية
إذا كان لديك صعوبة في العثور أو البحث أواإلحتفاظ
بالسكن ميكنك اإلتصال مبؤسستني و ذلك اعتماد ًا على
مكان سكنك.
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PERMANENCES AIGLE, VEVEY,
YVERDON
info@fondation-apollo.ch
www.fondation-apollo.ch
FONDATION LE RELAIS
Grand-Rue 82 | 1110 MORGES
021 801 86 02
PERMANENCES MORGES
info@relais.ch
www.relais.ch > prestations > se loger

بعض قواعد حسن اجلوار
خاص ًة بالنسبة للمباني السكنية التي بها عدة شقق ،من
املهم احلفاظ علي عالقات طيبة مع اجليران .لهذا يتوجب
عليك معرفة بعض القواعد :
› إبتدا ًء من الساعة العاشرة مسا ًء و إلي السابعة صباح ًا
› امتنع عن الضوضاء ليستطيع كل شخص النوم فيوم
		 األحد هو يوم راحة .جتنب أي نشاط صاخب
		 (كاملوسيقي واملكنسة الكهربائية ونقل األثاث ورمي الزجاج في
		 احلاويات و ما إلي ذلك).

› اإلسكان
جهات اإلتصال
الوكاالت العقارية
البلدة التي تسكن بها
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الطفولة في مقاطعة ڤو
إذا أتيت إلى مقاطعة ڤو مع عائلتك فسيتوجب عليك القيام
بعدة خطوات ألطفالك ،علي سبيل املثال احلصول على
اإلقامة عن طريق لم شمل األسرة (انظر ص  . )١٢طلب
املنح العائلية من صاحب العمل (انظر صفحة  )27إيجاد
حل لرعاية األطفال أو تسجيلهم في املدرسة.
إن كان طفلك يتكلم لغة أخري غير الفرنسية فمن املهم
اإلستمرار في تعلم اللغة االم مع تعلم اللغة الفرنسية و
أن يكون لديه الفرصة في املشاركة في األنشطة الرياضية
والثقافية ( انظر ص .)44

اماكن استقبال األطفال
من  0إلي  4سنوات (قبل سن املدرسة)
إن كان لديك أطفال صغار ميكنك تسجيلهم بدار احلضانة
أو "بإستضافتهم في وسط عائلي" بحيث يقومون برعاية
الطفل أثناء وقت عملك .سعر كل منها يختلف إعتماد ًا علي
رواتب األبوين.

اماكن استقبال األطفال مبقاطعة ڤو يتواصلون مع ًا لتنظيم
استقبال األطفال ملزيد من املعلومات بإمكانك التوجه للبلدية
التابعة ملكان سكنك أو اماكن االستقبال املدرجة على
املوقع التالي :
www.vaudfamille.ch/N189048

من  4إلي  15عام (خارج مواعيد املدرسة)
عندما يبدأ الطفل املدرسة هناك عدة اماكن أو منظمات
ميكن أن تتواله قبل و أثناء و بعد املدرسة عادة ما يطلق
عليها إسم  APEMSأي (استقبال األطفال في احمليط
املدرسي) .أو ( UAPEوحدة إستقبال أطفال املدارس).

للمزيد من املعلومات ميكنك التوجه مباشر ًة إلي مدرسة
طفلك.
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علم ًا بأن أماكن إستقبال األطفال محدودة و هناك قائمة
إنتظار في أغلب األحيان ،من األفضل االستعالم قبل والدة
الطفل.
باملنزل

األنشطة بني الوالدين والطفل
العديد من اجلمعيات تنظم أنشطة مجانية لكي تتيح للطفل
اإلستعداد للغة الفرنسية قبل بدء املدرسة.

هناك أيض ًا حلول لرعاية األطفال باملنزل و يتطلب هذا
إيجاد طالبة أو فتاة  fille au pairستدفع أنت راتبها.

من خالل املشاركة سوف حتصل علي معلومات من
املربيني عن احلياة اليومية (هذه األنشطة تتطلب وجود
الوالدين)

مجالسة األطفال و استقبالهم بشكل طارئ

يتم سرد جميع هذه األنشطة على طريق االنترنت واملتاحة
على العنوان التالي:

في بعض األحيان ميكنك أيض ًا طلب جليسة لألطفال
لترعى أطفالكم بضعة ساعات في املساء أو أثناء عطلة
نهاية األسبوع .يدرب الصليب األحمر الشباب الستقبال
األطفال .
في حالة الطوارئ أو املرض ميكنك
اللجؤ الي اخلدمات (املدفوعة األجر) التابعة للصليب األحمر
الستقبال أطفالكم.
CROIX-ROUGE VAUDOISE
Rue Beau-Séjour 9-13 | 1002 LAUSANNE
Lundi au vendredi
		 7h à 12h - 13h30 à 17h30
021 340 00 80/81
famille@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration préscolaire

املدرسة اإللزامية
املدرسة إجبارية في سويسرا و مدتها  11عام ابتدا ًء
من سن  4سنوات جلميع األطفال و بغض النظر عن
ظروف إقامتهم يتم قبولهم باملدارس احلكومية املجانية
مبقاطعة ڤو.
في هذا السياق إن كان الطالب ال يتحدث اللغة الفرنسية
سيحظى بدورات مكثفة للغة باملجان أيض ًا .عند الوصول
وإن كان لديك أطفال في سن املدرسة يجب تسجيلهم في
أسرع فرصة بأقرب مدرسة ملنزلك و إليك القائمة :
		 www.web-vd.ch/vd_dgeo/
		etablissements/

بالنسبة للشباب و التي تتراوح أعمارهم ما بني  15و
 19عام ًا تنظم هيئة التنمية املدرسية ألنتقال و اإلندماج
( )OPTIدورات لالندماج مدتها  6أشهر.
OPTI - ACCUEIL
Avenue des Croix-Rouges 26
		1007 LAUSANNE
021 316 79 79
www.optivd.ch

المدارس الخاصة
عروض املدارس اخلاصة إمنا هي موجهة لآلباء الذين
يرغبون في أن يواصل أطفالهم تعليمهم وفق ًا ملنهج
خاص بلغة أجنبية و هذا جلميع املستويات واألعمار.
موقع البحث علي اإلنترنت جلمعية مقاطعة ڤو للمدارس
اخلاصة ( )AVDEPسيوجهكم إلى املدارس التي تناسب
إحتياجاتكم:
www.avdep.ch

الواجبات باملدرسة
ميكن للطالب عمل الواجبات الدراسية بعد املدرسة أو أيض ًا
املساعدة بها في وجود مشرف .توفر هذه األنشطة إطار
مالئم للتعلم و تكون مجانية بشكل عام.
ملزيد من املعلومات يرجي اإلتصال مباشرة مبدرسة الطفل.

هناك ستحصل على جميع املعلومات حول النظام الدراسي
مبقاطعة ڤو وذلك من قبل السكرتارية أو املدرسني أنفسهم.

صفوف اإلستقبال
في بعض البلديات مبا فيها لوزان تنظم املدارس صفوف
مصممة خصيص ًا للطالب الذين وصلوا للتو إلى سويسرا
وال يتكلمون الفرنسية.
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نبذة عن نظام التعليم و التدريب مبقاطعة ڤو

تقوم رابطة أولياء األمور و الطلبة ( )APEبتقدمي الرد
على أسئلتكم في كل ما يتعلق باملدرسة في منطقة ڤو و
أيض ًا بخصوص استقبال األطفال بعد املدرسة و الواجبات
املنزلية ووسائل التنقل.

لكي يستطيع طفلك مواصلة تعلم لغته األم إلى جانب اللغة
الفرنسية تنظم مختلف جمعيات املهاجرين والسفارات
دورات لغوية و ثقافية في مقاطعة ڤو ميكنك إذن تسجيل
طفلك بدورات لتعلم اللغة اإليطالية أو االسبانية أو
البرتغالية أو العربية و غيرها وفق ًا للعروض املتاحة.
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Degré primaire

ملزيد من املعلومات:
OFFICE CANTONAL DES BOURSES
)D’ÉTUDES (OCBE
Rue Cité-Devant 14 | 1014 LAUSANNE
021 316 33 70
www.vd.ch/ocbe

Voie générale

تشجع الدولة مادي ًا التدريب و مواصلة التعليم بعد انتهاء
الدراسة اإللزامية و ذلك حتت شروط معينة من اجلنسية أو
مقر السكن .تقدم الدولة الدعم للعائلة و احتياجها.

Voie
prégymnasiale

املنح الدراسية

Enseignement obligatoire

الشباب الذين هم في سن املراهقة و تعدوا سن األلتحاق
باملدرسة (18عام و أكثر) و البالغني أيض ًا ميكنهم اإلتصال
بهذه اخلدمةللتعرف علي إمكانية متابعة دروس في اللغة
الفرنسية و بدء أو مواصلة تعليمهم أو تدريبهم.

املدرسة التابع لها طفلك

Raccordement

www.vd.ch/orientation > contact
)		(OCOSP et centres régionaux

بلدتك

Transition

إن أردت اإلتصال بهم بإمكانك الذهاب إلي املوقع التالي

وحدات استقبال األطفال أثناء النهار
بلدتك

Maturité
professionelle

(.)OSP

رعاية األطفال

Ecole de
culture Générale

في نهاية التعليم اإللزامي بإمكان الطلبة متابعة الدراسة
والتدريب و إختيار املسار الذي يالئمهم بشكل أفضل.هناك
خمسة مراكز إقليمية للتوجيه املدرسي واملهني والوظيفي
من شأنها أن تعطيك مزيد من املعلومات بالقرب من منزلك

› األطفال
جهات اإلتصال

Gymnase, école de maturité

ما بعد املدرسة اإللزامية

توفر لك املدينة أو املدرسة املعلومات الالزمة لهذه الدورات
األقرب ملقر سكنك.

Post-obligatoire

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
)(APE
Avenue de Rumine 2 | 1005 LAUSANNE
021 341 90 77 ou 078 689 63 63
info@ape-vaud.ch
www.ape-vaud.ch

Universités et
hautes écoles

تقدمي املساعدة لآلباء

دورات اللغة و الثقافة األم ()LCO

Âge

36

37

الصحة

الصحة

الصحة

الرعاية الصحية مبقاطعة ڤو
نوعية العالج و العناية الصحية بسويسرا على قدر عال
من اجلودة.إن كان لديك مشكلة صحية فهناك العديد من
املستشفيات واألطباء تقدم لك العالج.
قبل أي شيء نود أن نذكرك إنه في غضون  3أشهر من
وصولك يجب عليك اإلتصال بالتأمني الصحي الذي سيوفر
لك العالج بأقل تكلفة (انظر ص  )27هذه اخلطوة مهمة
جد ًا ألن العالج باهظ التكاليف .تستطيع أن تذهب إلى
الطبيب أو املستشفي ببطاقة التأمني اخلاصة بك و يتولى
التأمني جزء كبير من تكاليف العالج.
بعض االستشارات العالجية املتخصصة (كالعالج النفسي
و العالج بالتدريب و الطب الطبيعي) تستدعي طلب خاص
من الطبيب املعالج .في حالة اإلقامة باملستشفي أو في
حالة عدم التأكد مبا سيقوم التأمني بدفعه من األفضل
اإلستفسار أو ًال لدي تأمينك.
انتبه! نفقات عالج األسنان و العيون غير مدفوعة من قبل
التأمني الصحي.

إيجاد طبيب
هنا في سويسرا نلجأ بشكل عام إلى " طبيب األسرة".
إليجاد طبيب لك أو ألطفالك مبقاطعة ڤو ميكنك اإلتصال
بجمعية ڤو لألطباء  SVMبعض األطباء مبقاطعة ڤو
يتحدثون عدة لغات.
)SOCIÉTÉ VAUDOISE DE MÉDECINE (SVM
Chemin de Mornex 38
		 case postale 7443 | 1002 LAUSANNE
021 651 05 05
| info@svmed.ch
www.svmed.ch

ميكنك أيض ًا زيارة موقع االنترنت التالي الذي سيوضح لك
لغة الطبيب:

لديك مشكلة صحية ما العمل؟
اتصل بطبيبك
اتصل بطبيبك أو بالصيدلي في حالة املرض واحلوادث
متوسطة اخلطورة أو التعب النفسي .حتدث إلى
الشخص الذي يعرفك أكثر والذي يستطيع تقييم حالتك
و تولي خطوات العالج.
في حالة عدم الرد :
اتصل بالرقم التالي0848 133 133:

في حالة عدم الرد أو إن لم يكن لديك طبيب فإن مركز
االتصاالت الهاتفية لألطباء املناوبني يرد علي
اتصاالتكم  24ساعة على  24على هذا الرقم :
( 0848 133 133بالسعر احمللي للمكاملة) .هذا
الرقم صالح لكل مقاطعة ڤو .سيقوم ممرض بتقييم
وضعك و سينصحك و سيرشدك إلى املكان األنسب مع
العلم انهم يستطيعون الرد عليك بعدة لغات.
في الطوارئ القصوى :
توجه إلى مكان اإلسعافات أو اتصل ب144

إذا كانت احلالة طارئة ولكن بإمكانك التحرك إذهب إلى
أقرب مستشفى ملنزلك.
رقم  144هو رقم مخصص حلاالت الطوارئ القصوى
ال يجب اإلتصال به إال في حالة تعرض حياتك أو حياة
اآلخرين للخطر و تتطلب عناية طبية و صحية فورية.

حقوق املرضى
للحصول على إرشادات و نصائح حول اإلجراءات املتعلقة
بالصحة أو في حالة خالف مع الشخص املعالج أو شركة
التأمني:
ORGANISATION SUISSE DES PATIENTS
)(OSP
CHUV | Mont-Paisible 18
		1011 LAUSANNE
021 314 73 88
www.spo.ch

www.doctorfmh.ch
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ASSOCIATION PAN MILAR
077 410 20 24
info@pan-milar.ch
www.pan-milar.ch

يقدم لك كتيب" أهم ما يجب أن تعرفه في حق املرضى"
متاح مبلخص علي اإلنترنت بعدة لغات.

العديد من األطباء و املتخصصني يستقبلونكم مبعاد مسبق
و ذلك في ثمانية مراكز محلية تابعة ملقاطعة فو و يسمي
هذا القسم بالتخطيط االسري .planning familial

www.vd.ch/droits-des-patients

تُرجم موقع اجلمعية ألربعة عشرة لغة.

األمومة
هناك متابعة طبية طوال فترة احلمل من طبيب نسائي أو
قابلة أو كليهما .للعثور علي أي من اإلثنني ميكنك اإلتصال
مبنظمة ڤو لألطباء (انظر ص  )39أو مبجموعة ڤو للقابالت
املستقالت املتخصصات .التكاليف املتعلقة بهذه املنظمة
يقوم التأمني الصحي بتغطيتها.
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
021 213 79 05
SAGES-FEMMES INDÉPENDANTES
> www.hebamme.ch > parents
		votre sage-femme > sages-femmes
		indépendantes

هناك متخصصني آخرين ميكنهم نصحك و إرشادك قبل
وبعد الوالدة إن أردت.

بعد الوالدة
العناية باألم و الطفل حديث الوالدة
تقوم املمرضات املتخصصات ببدئ متابعة األم و طفلها تو
عودتهم للمنزل و ذلك بزيارات منزلية تتم متابعة الطفل في
مرحلة الطفولة املبكرة عن طريق هيئة التمريض املختصة
التي تتولى الزيارات املنزلية و ) (AVASADبهذه املرحلة
تعرض النصائح و اإلرشادات من خالل هذه الزيارات أو
.خالل لقاءات ما بعد الوالدة أو من خالل دروس جماعية
ستجدون مختلف العروض و وسائل اإلتصال بهم على
املواقع اإللكترونية التالية:
LES INFIRMIÈRES PETITE ENFANCE
www.avasad.ch
ESPACE PRÉVENTION
www.espace-prevention.ch

قبل الوالدة
أقسام الوالدة مبستشفيات مقاطعة ڤو و مؤسسة PROFA

تقترح عليك استشارات طبية سرية و مجانية مع مستشارة
في مجال الصحة اجلنسية و ممرضة متخصصة أو مرشدة
إجتماعية مبختلف املراكز احمللية ملؤسسة  PROFAللعثور
علي أقرب مركز ملنزلك ميكنك اإلتصال بهم بالهاتف أو
زيارة موقعهم على األنترنت.
FONDATION PROFA
021 631 01 52
www.conseil-en-perinatalite.ch

أما جمعية  PAN MILARفتقوم بتقدمي دورات حتضيرية
للوالدة بعدة لغات بفضل حضور مترجمني متخصصني.
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اخلصوصيات
مركز بروفا ( )PROFAللكشف الطبي و النصائح هو
أنسب مكان لالستشارة أو طلب النصح في كل ما يخص
العالقات اجلنسية و موانع احلمل و اجهاض احلمل الغير
مرغوب فيه و فحوصات مرض االيدز و األمراض املعدية
عن طريق العالقات اجلنسية وايضا االستفسارات للمثليني.
FONDATION PROFA
021 631 01 42
www.planning-vd.ch

املساعدة والرعاية املنزلية
في حال حدوث مشاكل صحية يقدم املركز الطبي
اإلجتماعي ( )CMSخدمات متريض وتوصيل الوجبات
للمنازل واإلعالة و ذلك بجميع أنحاء املقاطعة .
ملزيد من املعلومات:
ASSOCIATION VAUDOISE D’AIDE ET DE
)SOINS À DOMICILE (AVASAD
Avenue de Chavannes 37
		1014 LAUSANNE
021 623 36 36
| info@avasad.ch
www.avasad.ch

الدعم النفسي

UNITÉ DE MÉDECINE DES VIOLENCES
CHUV
Rue du Bugnon 44 | 1011 LAUSANNE
021 314 00 60
www.chuv.ch > UMV

يقدم مركز الڤي ( )LAVIومركز ماليه بريريه (– Malley
 )Prairieخدمات مماثلة:
www.centre-lavi.ch
www.violencequefaire.ch

معلومات متعددة اللغات عن الصحة
املوقع اإللكتروني للصليب األحمر السويسري يقدم
معلومات عديدة وكتيبات في مجال الصحة للتحميل
بثمانية عشر لغة.
www.migesplus.ch/fr

› الصحة
جهات اإلتصال

تقدم جمعية  Appartenancesاستشارات نفسية
للمهاجرين بعدة لغات .ولديها ثالث مراكز لإلستشارات
مبدينة لوزان و مدينة ڤيڤي و مدينة إيڤردون.

طبيبك املعالج

ملزيد من التفاصيل

التأمين الصحي الخاص بك

APPARTENANCES - CPM
Rue des Terreaux 10 | 1003 LAUSANNE
021 341 12 50
cpm@appartenances.ch
www.appartenances.ch

العنف املنزلي
أي شخص وقع عليه إعتداء مباشر جسدي أو جنسي
أو نفسي ميكن أن يحظي مبساعدة كضحية و ذلك وفق ًا
للقانون الفيديرالي ملساعدة الضحايا (  )LAVIومن قبل
الوحدة الطبية ملكافحة العنف مبستشفي الشوف (UMV
التابع لـمستشفى .)CHUV
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قسط من الراحة و اإلستمتاع

العمل التطوعي

ان تكون مواطن مبنطقة ڤو ال يعني فقط أ عليك واجبات
ولديك حقوق و لكن أيض ًا املشاركة في احلياة اليومية أو
احمللية و أن تستمتع بوقت فراغك .للقيام بذلك ستجد أدناه
بعض املعلومات و قائمة (علي سبيل املثال ال احلصر)
مبختلف األنشطة التي ميكن ممارستها أثناء وقت الفراغ.

العمل التطوعي (انظر ص  )24واملؤسسات اخليرية
تلعب دور ًا هام ًا في املجتمع مبنطقة ڤو.من بني العديد
من اجلمعيات مبنطقة ڤو القائمةُ ،أسس بعضها من قبل
املهاجرين .من أهدافها تعزيز إندماج األجانب في مجتمع
البلد املستقبل لهم و هذا دون تقليل من شأن ثقافتهم
األصلية .و للقيام بذلك فقد قاموا بتنظيم مختلف األنشطة.

احلقوق السياسية

على املوقع التالي سوف جتد دليل جمعيات املهاجرين.
لرمبا يعجبك أي منها و ترغب في اإلنضمام إلى عضويتها.

أما علي املستوي السياسي ميكن لألجانب املشاركة في
اإلنتخابات والتصويت التابع لبلدتهم ،أن تُنتخب أو تُرشح
ملجلس البلدية او رئاسة البلدية ،وهناك امكانية القيام
مببادرة أو استفتاء.
الشروط املطلوبة هي:
› أن تكون أكثر من الثامنة عشرة عام ًا
› أن تكون حاصل على تصريح إقامة بسويسرا منذ
		 عشرة أعوام
› أن تكون مقيم في املقاطعة منذ ثالث سنوات على
		 األقل.
عندما يسجل أي شخص أجنبي ببلدة من مقاطعة ڤو
وتتوفر فيه الشروط املذكورة أعاله يتلقي تلقائي ًا األدوات
الالزمة في حالة التصويت أو اإلنتخابات البلدية.
ملزيد من املعلومات نرجو زيارة املوقع التالي:
www.vd.ch/vote-etrangers

بعد احلصول علي اجلنسية السويسرية تعطيك الدولة جميع
احلقوق السياسية (انظر ص .)14
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الدين
تكفل سويسرا حرية العقيدة .تضم مقاطعة ڤو عدة ديانات
ومتارس كل منها شعائرها بحرية.
 Arzillierهي دار حلوار األديان مبختلف تقاليدهم الدينية
و الروحية.
جند على موقعهم اإللكتروني جميع األديان ممثلة كاملسيحية
واإلسالمية واليهودية والهندوسية والبوذية والبهائية .
L’ARZILLIER, MAISON DU DIALOGUE
Avenue de Rumine 62
		1005 LAUSANNE
079 489 87 77
www.arzillier.ch
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مشروع اإلندماج اإلجتماعي
العديد من اجلمعيات مبقاطعة ڤو تنظم احتفاالت متعددة
الثقافات و تخلق مساحات للقاءات واحلوار بني القوميات
واجلنسيات املختلفة واملتعايشة على أراضي مقاطعة ڤو.
كل التفاصيل املتعلقة بهذه املشاريع مدرجة في الكتالوج
التابع ل  BCIعلى العنوان التالي:
www.vd.ch/integration > catalogue en
		ligne > intégration sociale

عروض للموظفني الدوليني
الرابطة الدولية وهي خدمة من غرفة ڤو للتجارة والصناعة
( )CVCIتقوم بتنظيم بعض اإلحتفاليات املكرسة خصيص ًا
للموظفني الدوليني القادمني حديث ًا إلى مقاطعة ڤو وأزواجهم
ثالثة مرات سنوي ًا علي سبيل الترحاب و احتساء القهوة
مع ًا مرة شهري ًا.
CVCI - INTERNATIONAL LINK
Avenue d’Ouchy 47 | 1006 LAUSANNE
021 613 36 63
internationallink@cvci.ch
www.internationallink.ch

أنشطة شبابية خارج نطاق املدرسة
في كل أنحاء مقاطعة ڤو تُنظم العديد من األنشطة لألطفال
والشباب خارج اإلطار املدرسي (كاملعسكرات اثناء
العطالت املدرسية ومراكز الترفيه الشبابية واألنشطة
اليومية ومجلس الشباب وغيرها).
ملزيد من املعلومات بخصوص هذه العروض يرجي
اإلتصال بالبلدية أو زيارة موقع اخلاص بالنشاطات
الشبابية.

مجموعات الشباب التي تقوم بتنظيم مشروع اجتماعي
أو رياضي أو ثقافي تستطيع تقدمي طلب للحصول على
املساعدة املادية علي العنوان التالي:
DÉLÉGUE CANTONAL À L’ENFANCE ET
À LA JEUNESSE
frederic.cerchia@vd.ch
www.vd.ch/delegue-jeunesse

أنشطة رياضية و فنية
إن كنت تبحث عن أنشطة رياضة أو فنية (كدورة لكرة
الطائرة أو كرة القدم أو الرقص أو املوسيقي أو املسرح
وما إلى ذلك) ميكنك البحث علي شبكة االنترنت أو أن تتجه
إلى البلدة التابع لها .هناك قائمة باجلمعيات احمللية التي
تقدم هذه األنشطة بهيئة اإلشراف على السكان.

األجندة الثقافية
العروض الثقافية مبقاطعة ڤو متعددة :مهرجانات
واحتفاالت تقليدية والعروض واملعارض و دور السينما
واحلفالت املوسيقية و غيرها ...ملعرفة املزيد عن العروض
الثقافية ميكنكم زيارة مكتب السياحة ملنطقة ڤو على
االنترنت ( )OTVعلما بأن هناك وسائل أخرى:
www.region-du-leman.ch
www.temps-libre.ch

يمكنك أيضا ً التحقق من الجدول الثقافي بالصحف.

املتاحف

(مجانية أول عطلة نهاية األسبوع من كل شهر)

إكتشاف جميع املتاحف مبقاطعة ڤو واملعارض الدائمة
واملؤقتة يرجي زيارة املوقع التالي:
www.musees.vd.ch

السياحة
مبقاطعة ڤو مناظر طبيعية خالبة سواء في املناطق الريفية
أو اجلبلية وعدد من املواقع واآلثار التي تستحق زيارتها.
للتعرف على منطقتك ميكنك اإلتصال أو التوجه إلى:
OFFICE DU TOURISME DU CANTON
)DE VAUD (OTV
Avenue d’Ouchy 60 | 1001 LAUSANNE
021 613 26 26
info@region-de-leman.ch
www.region-du-leman.ch

www.museums.ch/fr

املكتبات
املكتبات التابعة للمقاطعة واملكتبات اجلامعية  -لوزان

()BCUL

هذه املكتبات حتتوي على مجموعة واسعة من الكتب
واألفالم ثنائية اللغة وبلغات أجنبية أيض ًا و بها طرق
متعددة لتعلم اللغة الفرنسية.
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET
)UNIVERSITAIRE- LAUSANNE (BCUL
Place de la Riponne 6 | 1014 LAUSANNE
021 316 78 63
info-riponne@bcu.unil.ch
www.bcu-lausanne.ch

املكتبات احلكومية واجلامعية لديها العديد من املواقع كحي
الريبون ( )Riponneواحلرم اجلامعي بدوريني.

املكتبات متعددة الثقافات جلوب ليفر GLOBLIVRES
تقدم هذه املكتبات أكثر من  27000كتاب ب 272لغة.

متاحة للجميع كما أن لديها العديد من الكتب التعليمية
لتعلم اللغة الفرنسية.

GLOBLIVRES
Rue Neuve 2 bis | 1020 RENENS
021 635 02 36
info@globlivres.ch
www.globlivres.ch

املكتبات البلدية
العديد من البلديات لديها مكتبات .ملزيد من املعلومات
يرجي اإلستفسار من قبل البلدية التابع لها.

البطاقة الثقافية
البطاقة الثقافية و املقترحة من قبل كاريتاس تتيح لذوات
الدخل احملدود املشاركة في احلياة الثقافية واإلجتماعية
وتتمتع بتخفيضات في مجال الثقافة والرياضة والتعليم أو
التدريب.
CARTE CULTURE VAUD
p.a. Caritas Vaud
		 Avenue César-Roux 8
		1005 LAUSANNE
021 317 59 80
francoise.crausaz@caritas-vaud.ch
www.carteculture.ch

› الهوايات واملواطنة
جهات اإلتصال
املكاتب السياحية ( ص )44
بلدتك

www.glaj-vd.ch
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ستجد في هذا الفصل بعض املعلومات املفيدة خاصة مبا
يخص وسائل النقل ومتويلها.

وسائل النقل بمقاطعة ڤو
التنقل بالقطار
إن شبكة النقل العام السويسرية واسعة و متطورة.
السكك احلديدية الفيدرالية (  )CFFتقترح اإلشتراك العام
( )AGالذي يتيح التنقل والسفر بجميع وسائل النقل العام
(كالقطارات واحلافالت واملراكب الخ) أو االشتراك ببطاقة
نصف الثمن مما يتيح السفر بنصف السعر.
ملزيد من املعلومات ميكن التوجه لشباك التذاكر مبحطة
القطار األقرب لك أو زيارة موقع األنترنت .CFF
www.cff.ch

تقدم بعض املدن لسكانها تذاكر تسمى بتذكرة اليوم الواحد
بأسعار مغرية ميكن حجزها عن طريق الهاتف أو شباك
التذاكر أو عبر األنترنت على موقع البلدة .كما تقدم هيئة
السكك احلديدية تذاكر بأسعار مخفضة وذلك وفق ًا لتوقيت
السفر.

التنقل باحلافالت
(موبيليس  )Mobillisهو االشتراك الوحيد الصالح في
جميع أنحاء املقاطعة و بلداتها  316فهي تتيح لك ركوب
مختلف احلافالت كما تريد .ملعرفة الشروط و األسعار
انظر:
www.mobilis-vaud.ch
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التنقل بالسيارة
األشخاص اللذين لديهم رخصة قيادة غير سويسرية لديهم
مهلة مدتها عام منذ وصولهم لتبديلها برخصة سويسرية.
اعتماد ًا على بلد املستخرج منها الرخصة ميكن أن يتطلب
األمر امتحان عملي أو حتريري أو كليهما.
ملزيد من املعلومات عن رخصة القيادة او عن سيارتك
الرجاء االتصال على:
SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION
Avenue du Grey 110 | 1014 LAUSANNE
YVERDON-LES-BAINS, AIGLE, NYON
021 316 82 10
san.navigation@vd.ch
www.vd.ch/san

علم ًا بأن السير على الطريق السريع يتوجب شراء ملصق
ثمنه (– 40.فرنك) سنوي ًا و يجب إلصاقه على الزجاج
األمامي للسيارة .ميكن شراء هذا امللصق في األكشاك و
مكاتب البريد.

التنقل بالدراجة
الدراجة هي وسيلة من وسائل التنقل ملسافات قصيرة فهي
عملية وتساعد على احملافظة على البيئة.قد قامت مقاطعة
ڤو منذ بعض سنوات بتجهيز مسارات للدراجات (باللون
األصفر) على جوانب الطرق و مسارات املشي ملسافات
طويلة و احلدائق املخصصة للدراجات .هناك إمكانية
إستئجار الدراجات الهوائية ببعض املدن.
ننصح بإرتداء اخلوذة و لكنها ليست إجبارية.
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الشؤون املالية
فتح حساب بنكي أو بريدي
بفتح حساب بريدي أو بنكي ميكنك إستالم راتبك عليه أو
دفع فواتيرك أو جتميع الفوائد وتقدمي طلبات االئتمان.
بشكل عام يحق لكل شخص بالغ أن يفتح حساب مصرفي
في سويسرا و ذلك بتقدمي وثيقة هوية رسمية .ميكن أن
يطلب منك أيض ًا تقدمي تصريح اإلقامة أو مستند إثبات
اإلقامة.

بعض أرقام الهواتف واإلتصاالت التي قد حتتاج لها وتفيدك

األموال
تتميز شركة حتويل األموال بالسرعة (و إن كانت أكثر
تكلفة) ميكن إيداع األموال نقد ًا وإستالمها و سحبها في
أي شباك في جميع أنحاء العالم

بعض أرقام الهواتف واإلتصاالت التي قد حتتاج لها وتفيدك

بعض املعلومات عن امليزانية
إن كنت ترغب في اإلستفسار حول كيفية إدارة ميزانيتك
احلالية والديون تستطيع اإلتصال باخلط الساخن:
0840 43 21 00

دفع املصروفات
ميكنك دفع املصروفات اخلاصة بك سواء عن طريق
الفواتير الورقية أو أمام شباك البنك أو البريد أو على شبكة
االنترنت (املصرف اإللكتروني) .

مت إعداد دورات جماعية وعروض للمتابعة الفردية وذلك
بالتعاون مع كاريتاس ڤو و  CORREFواإلحتاد الروماندي
للمستهلك ()FRC
للمزيد من املعلومات
www.vd.ch/dettes

إرسال أموال إلى اخلارج
ميكنك إرسال األموال إلى اخلارج عن طريق البنك أو البريد
أو شركات حتويل األموال.
عن طريق البنك
حتويل األموال عن طريق البنك تعتبر أكثر الطرق أمن ًا ومن
املفترض بالطبع أن يكون للطرفني حساب مصرفي .ميكنك
حينئذ حتويل األموال إما بالذهاب للبنك عن طريق موظف
الشباك أو بالهاتف أو عبر األنترنت .تكاليف إرسال األموال
تكون أقل اذا مت التحويلها عن طريق االنترنت.
عن طريق البريد
يقدم لك البريد نفس عروض البنك بخيارين إضافيني:
ال يشترط على املستلم أن يكون لديه حساب مصرفي
ويستطيع سحب املبلغ من الشباك املصرفي ألي شركة
لتحويل
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هيئة اإلتصاالت
اإلنترنت و التلفزيون
(بيالج  )BILLAGهي شركة حتصيل رسوم الراديو
والتلفزيون
في سويسرا جميع األشخاص الذين ميتلكون جهاز يتيح
لهم سماع الراديو أو مشاهدة التلفزيون أو استخدام شبكة
االنترنت يتوجب عليهم تسجيل أنفسهم و دفع الرسوم.
communications@billag.ch
www.billag.ch
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GLAND

PAYERNE

COMMISSION INTÉGRATION (CCSI)
Grand-Rue 38 | CP 320 | 1196 GLAND
022 354 04 44
greffe.municipal@gland.ch
www.gland.ch/integration

COMMISSION COMMUNALE SUISSESIMMIGRÉS PAYERNE (CCSI)
p.a. Service de la Population
Hôtel de Ville | CP 112 | 1530 PAYERNE
026 662 66 26
laurent.cosendai@payerne.ch
www.1530.ch

MORGES
COMMISSION CONSULTATIVE
SUISSES – ÉTRANGERS (CCSE)
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 | CP 272
1110 MORGES 1
021 804 96 70
urbanisme@morges.ch
www.morges.ch/ccse

NYON
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESÉTRANGERS (CISEN)
p.a. Service des affaires sociales, éducation
et jeunesse
Rue des Marchandises 17 | CP 1395
1260 NYON
022 363 84 74
michel.piguet@nyon.ch
www.nyon.ch

PRILLY
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESIMMIGRÉS (CISIP)
Avenue de la Rochelle 1 | 1008 PRILLY
079 808 53 67
ikurt@bluewin.ch
www.prilly.ch

RENENS
COMMISSION INTÉGRATION
SUISSES – ÉTRANGERS (CISE)
Service de la Sécurité sociale
Rue de Lausanne 25 | CP 141
1020 RENENS
021 632 77 95
www.renens.ch
cise@renens.ch |

ROLLE
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSES ÉTRANGERS (COCISE)
Grand-Rue 44 | CP 1224 | 1180 ROLLE
021 822 44 23
stefan.garrido@rolle.ch
www.rolle.ch
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YVERDON-LES-BAINS
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS (CCSI)
Rue de Neuchâtel 2
1400 YVERDON-LES-BAINS
024 423 69 44
integration@yverdon-les-bains.ch
www.ccsi-yverdon.org

املنطقة الغربية
AUBONNE
COMMISSION SUISSES-ETRANGERS
AUBONNE (COCHE)
Place du Marché 12 | CP 133
1170 AUBONNE
021 821 51 08
municipalite@aubonne.ch
www.aubonne.ch

BUSSIGNY
COMMISSION INTÉGRATION (CI)
Place de l’Hôtel-de-Ville 1 | CP 96
1030 BUSSIGNY
021 706 11 20
greffe@bussigny.ch
www.bussigny.ch

ECUBLENS
COMMISSION D’INTÉGRATION ET
D’ÉCHANGE « SUISSES – ÉTRANGERS »
(CIESEE)
p.a. Greffe Municipal
Chemin de la Colline 5 | CP 133
1024 ECUBLENS
021 695 33 10
commission.suisses_etrangers@ecublens.ch
www.ecublens.ch

جلان اإلندماج اإلجتماعي
LES COMMISSIONS COMMUNALES
SUISSES-ÉTRANGERS (CCSI)

قد ُأنشأت في كثير من البلديات وتعمل على مشاريع
اإلندماج اإلجتماعي وهي أيض ًا مكان للتبادل و احلوار بني
.األجانب والسويسريني والسلطات
وهي أيض ًا تتابع عروض اإلندماج
وهذه هي القائمة

املنطقة الشمالية
AVENCHES
COMMISSION CONSULTATIVE SUISSESIMMIGRÉS (CCSI)
Rue Centrale 33, CP 63
1580 AVENCHES
026 675 51 21
stucki.geraldine@bluewin.ch
www.commune-avenches.ch

MOUDON
GROUPE SUISSES-ÉTRANGERS
DE MOUDON ET RÉGION (SUETMO)
Champ du Gour 48 | CP 8 | 1510 MOUDON
079 777 63 27
isufi_vd@hotmail.com
www.suetmo.ch

للحصول على معلومات و نصائح في مجال اإلندماج في
املجتمع هناك بعض اإلتصاالت ميكن لها أن تفيدك ولكنها
.لم تظهر في الصفحات السابقة
:فهرس وفق ًا للموضوع

اللجوء
www.plateforme-asile.ch

اجلمعيات
تضم مقاطعة ڤو العديد من اجلمعيات للمهاجرين نشطة في
مجال اإلندماج و كثير منهم ميكن مساعدتك في مختلف
.اإلجراءات
www.vd.ch/integration > publications >
		 brochure associations de migrants

مقاطعة ڤو
CHAMBRE CANTONALE CONSULTATIVE
DES IMMIGRES (CCCI)
Rue du Valentin 10 | 1014 LAUSANNE
021 316 49 59
www.vd.ch/ccci

ORBE – CHAVORNAY
COMMISSION D’INTÉGRATION SUISSESÉTRANGERS ET DE PRÉVENTION DU
RACISME ORBE-CHAVORNAY (CISEROC)
p.a. Contrôle des habitants
Hôtel de Ville | CP 32 | 1350 ORBE
024 442 92 22
ciseroc@orbe.ch
www.orbe.ch/integration
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الثقافات املختلفة ووساءل اإلعالم
A LA VISTA ! COMMUNICATION SOCIALE CARREFOURS TV
Place Neuve 1 | 1009 PULLY
078 685 40 79
info@carrefourstv.ch
www.carrefourstv.ch

العنصرية
في حالة تعرضك حلالة متييز عنصري في العمل (أو في أي
مجال آخر) ميكنك التوجه إلى مكتب اإلندماج اإلجتماعي و
.) لتلقي الدعمBCI( مكافحة العنصرية
BUREAU CANTONAL POUR L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS ET LA PRÉVENTION DU
RACISME (BCI)
Rue du Valentin 10 | 1014 LAUSANNE
021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration

BLI إن كنت تعيش مبدينة لوزان ميكنك أيض ًا اإلتصال ب
)7 (انظر ص

الشيخوخة
PRO SENECTUTE VAUD
Rue du Maupas 51 | 1004 LAUSANNE
021 646 17 21
info@vd.pro-senectute.ch
www.vd.pro-senectute.ch

خدمة احملامني
ORDRE DES AVOCATS VAUDOIS (OAV)
Rue du Grand-Chêne 8 | 1003 LAUSANNE
021 311 77 39
www.oav.ch
info@oav.ch |

الفيديرالية
SECRÉTARIAT D’ETAT AUX MIGRATIONS
(SEM)
Quellenweg 9 | 3003 BERNE-WABERN
058 325 11 11
www.bfm.admin.ch

اإلستشارات القانونية

VILLENEUVE
COMMISSION D’INTÉGRATION (CIV)
Route de Longefan 4 | 1844 VILLENEUVE
077 407 58 75
integration.villeneuve@gmail.com

OLLON
COMMISSION D’INTÉGRATION (CI)
Greffe municipal | CP 63 | 1867 OLLON
079 621 42 54
valcross@bluewin.ch

CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP)
Beau-Séjour 28 | 1003 LAUSANNE
021 560 60 60
www.csp.ch
info@csp-vd.ch |

املنطقة اجلنوبية
LAUSANNE

املرأة
BUREAU CANTONAL DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Rue Caroline 11 | 1014 LAUSANNE
021 316 61 24
info.befh@vd.ch
www.vd.ch/befh

COMMISSION TRIPARTITE POUR
L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS (CTI)
c/o Bureau lausannois pour les immigrés
Place de la Riponne 10 | CP 5354
1002 LAUSANNE
021 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli

املنطقة الشرقية
AIGLE
COMMISSION D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION
DE LA VILLE D’AIGLE (CAIA)
Place du Marché | CP 500 | 1860 AIGLE
024 468 41 11 | 079 649 07 37
isabelle.rime@aigle.ch
www.aigle.ch

BEX
COMMISSION CONSULTATIVE
MULTICULTURELLE DE BEX (CCMB)
Rue Centrale 1 | CP 64 | 1880 BEX
024 463 02 67
www.bex.ch
alain.michel@bex.ch |

BLONAY
COMMISSION D’INTÉGRATION BLONAY :
ENSEMBLE ! (CCSI)
p.a. Maison de Commune
Route du Village 45 | CP 12 | 1807 BLONAY
021 926 82 50
www.blonay.ch
sbunschwig@blonay.ch |

MONTREUX

BUREAU INFORMATION FEMMES
Avenue Eglantine 6 | 1006 LAUSANNE
021 320 04 04
b.i.f@bluewin.ch
www.bif-vd.ch

املثلية
VG - VOGAY
CP 1514 | 1001 LAUSANNE
079 310 31 78
www.vogay.ch
ecoute@vogay.ch |

املساعدات واإلسعافات األولية

)(املالبس والغذاء والسكن والصحة

COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA
COHÉSION SOCIALE ET L’INTÉGRATION
(COCOSI)
c/o Direction des affaires sociales,
familles et jeunesse
Avenue des Alpes 22 | CP 2000
1820 MONTREUX 1
021 962 78 30
sfj@montreux.ch
www.commune-de-montreux.ch

VEVEY
COMMISSION DES ACTIVITÉS
INTERCULTURELLES (CAIV)
p.a. Direction des Affaires Sociales
et Familiales
Rue du Simplon 48 | CP 320 | 1800 VEVEY 2
021 925 53 33
www.vevey.ch
dasf@vevey.ch |

ÉGLISE MIGRATION
www.eglisemigrationvd.com
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أرقام هواتف الطوارئ
احلريق

> 118

الشرطة

> 117

االسعاف

> 144

التسمم

> 145

العنف املنزلي

> 021 620 76 76

إستعالمات الهاتف

> 1811 ou 1818 ou 1850

اإلسعاف بالهليكوبتر

> 1414
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Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme (BCI)
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59
info.integration@vd.ch
www.vd.ch/integration

Cette brochure existe en albanais, allemand, anglais, arabe, bosniaque/croate/serbe, espagnol,
français, italien, portugais, somalien, tamoul, tigrinya et turc. Elle est gratuite et peut être
commandée auprès du BCI.
© 8e édition, 2017

