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أهال وسهال بكم في كانتون تورغاو

 .1المقدمة
أهال وسهال بكم

سرّنا اختياركم الع ّي ش في كانتون تورغاو ،أنتم
تستقروّ ن في كانتون حيوي ،منفتح على اآلخرين ،
ولكن في نفس الوقت محافظ على تقاليده وعاداته
ومؤسساته ،طبيعته الجغ رافية المحافظة ،موقعه
الم ّم يز على بحيرة كنستنس واقتصاده الحيوي في
قطاعات مختلفة ،وعالقة الكانتون الوطيدة بالكانتونات
المجاورة :شافهوزن ،زوريخ وسن غالن  ،كما العالقات
الممتازة بالدول المجاورة :ألمانيا والنمسا تجعل من
كانتون تورغاو مكان مم ّي زاَ للعمل والسكن .نتمنى لكم
ولعائلتكم بأن تشعروا بال راحة في أرض تورغاو
الجميلة .هناك عدة أنواع من النشاطات والجمعيات
االجتماعية التي ندعوكم بكل سرور للمشاركة بها .نحن
أيضا فخورون بالتفاهم االجتماعي والع ّي ش المشترك
بين المجموعات ال ّس كنية المختلفة .في كانتون تورغاو
الهادئ تجد مجموعات من األجيال والثقافات المختلفة

تعيش مع بعضها بانسجام تام  ،حيث تجد كل شخص
يحترم هوية وثقافة اآلخرين .هذا التفاهم االجتماعي
ليس أم راَ بديهيا بل يتطلب جهدا واحت راما متبادال من
الجميع .الكل مدعو للمشاركة إلنجاح هذه العالقة
اإليجابية المتبادلة بين أف راد المجتمع .هذه هي القيم
والمبادئ التي يفتخر بها هذا الكانتون .في هذا الكت ّي ب
سوف تجدون الكثير من المعلومات المفيدة عن الع ّي ش
في كانتون تورغاو وما يقدم هذا الكانتون .ت ّع لم اللغة
المحل ّي ة فإنها السبيل إلستقاللك ،نحن نشجعك على
التواصل مع األشخاص المحليين  ،مشاركتك سوف
تساعدك على فهم بيئتك ومجتمعك الجديد وعلى التأقلم
والشعور باالرتياح .نحن نكرّ ر ترحيبنا بكم ونتمنى لكم
تجارب ولقاءات مفيدة وممتعة.ة
Claudius Graf Schelling
مندوب مجلس الكانتون
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 .2لمحة عن الكت ّي ب
عند وصولكم عليكم ترتيب بعض األمور .هذه األمور
سوف تكون جديدة عليكم .هذا الك ّت يب سيزودكم
بالمعلومات المناسبة والتفاصيل الالزمة .ستجدون
كل االجوبة على اسئلتكم المتعلقة بالع ّي ش في
مكتب خدمات البلدية .على المواقع االلكترونية
المذكورة في هذا الك ّت يب عند المؤسسات المعنية
المشار اليها بسهم ← .هذه المؤسسات مذكورة حسب
ظهورها في هذا الك ّت يب ،العناوين موجودة بالترتيب في
آخر قسم من هذا الك ّت يب .يمكنكم ايض ا ّ الحصول على

مزيداَ من المعلومات من االشخاص الذين تلتقون بهم
في الحيّ  ،البلدة ،المدينة ،في العمل او خالل
النشاطات .في وسط هذا الكت ّي ب سوف تجد خريطة
لكانتون تورغاو التي تتضمن الئحة بمعظم ارقام
هواتف الطوارئ .يمكن تحميل هذا الك ّت يب على الموقع
االلكتروني www.migrationsamt.tg.ch
باللغات التالية :األلبانية،العربية،اإلنكليزية،
الفرنسية ،االيطالية ،الصربية،البرتغالية،تاميل،
والتركية.ة
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 .3الع ّي ش المشترك في كانتون تورغاو
تنوع حضارتهم
كانتون تورغاو هو كانتونا متنوع ومسالم حيث سكانه رغم ّ
واختالف جنسياتهم يتبادلون االحترام الكامل مع كل األفراد.د

الكانتونات ،المقاطعات ،البلديات

كانتون تورغاو هو واحد من  26كانتونا في
الكونفد رالية السوي ّس رية .حوالي  251.000شخص
يعيشون في خمس مقاطعات و 80بلدية .ف راون فلد
هي عاصمة الكانتون ويعيش فيها Frauenfeld
حوالي  23.530شخص.ص

الرموز والشعارات لعلم تورغاو

الرموز والشعا رات لعلم تورغاو
 Grafيرجع تاريخه إلى وجهاء
الذين لتاريخ طويل من Kyburg
الزمن كانوا يمتلكون كامل حقوق
الحكم في الكانتون.أسدين ذهبين على حقل اسود.
عام  1803عندما التحق الكانتون بالكونفد رالية
واصبح مستقال دمج األسدين الذهبيين في العلم
الجديد ،الحقل تغير لونه إلى ابيض واخضر فاتح،
ألوان الحرية الجديدة.ة

المواقع اإللكترونية لكانتون تورغاو
www.thurgau.ch
www.thurgau-switzerland.tg.ch
www.thurgau-tourismus.ch

اللغة

هناك أربع لغات رسمية في سويس را ،األلمان ّي ة،
 Rätoromaالفرنسية ،اإليطالية والرترورومنشكانتون تورغاو ينتمي إلى الجزء المتح ّد ث nisch،
 Deutschschweiz.باللغة األلمان ّي ة في سويس را
اللغة الرسمية والمكتوبة في هذه المقاطعة هي اللغة
األلمان ّي ة ،في الحياة اليومية يتكلم الناس اللغة العام ّي ة.ة
هناك ) (Deutschschweizفي سويس را األلمان ّي ة
عدة لهجات ألمانية سويسرية مختلفة.أحيانا تلفظ نفس
الكلمات بطرق مختلفة حسب المنطقة.ة

المقيمين األجانب

حوالي  54.570مقيم اجنبي يعيش في كانتون تورغاو،
هذه المجموعة تشكل ما يقارب  20%من عدد سكان
الكانتون وكل شخص من أربعة أشخاص مولود في
سويس را .الجالية األلمان ّي ة هي من اكبر الجاليات
ش كل حوالي ّ
األجنبية وت ّ
الث لث من مجموعة األجانب في
الكانتون.ن

الدمج االجتماعي لألجانب

الدمج االجتماعي هو عملية حيوّ ية ومهمة على
الصعيد الفردي واالجتماعي  ،ومبني على الواجبات
والحقوق التي تهدف إلى مشاركة جميع المجموعات
ال ّس كانية المختلفة في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
دعم اإلندماج االجتماعي مبني على مبدأ "الدعم
والتشجيع" ويدعم بشكل خاص تع لّ م اللغة والتقدم
المهني والمشاركة االجتماعية.ة

بعض من تاريخ استيطان تورغاو

في بداية القرن التاسع عشر كان معظم السكان في
كانتون تورغاو من السكان األصليين المحليين .في
سنة  1900اصبحوا فقط الثلث ،وهذا يعود أن
كانتون تورغاو لم يكن موقعا ومرك زا تجاريا حيويا
،لذلك هاجر العديد منهم إلى المناطق الصناعية
وفي نفس الوقت عمال من كانتونات أخرى ومن
دول أجنبية انتقلوا إليه ،القسم األكبر أتى من
كانتون برن ،هؤالء تملكوا م زارع عديدة وم راكز
لصناعة الجبن مما لعب دورا مهما بالتطور الذي
نشهده اليوم في صناعة أنواع الجبن المفضلة في
 :Emmentalerتورغاو على سبيل المثال
Rustico
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وجود  136جنسية مختلفة (ُ ) 2012ت ضفي على سكان
كانتون تورغاو هوية ديناميكية مم ّي زة وحيوية.
السلطات في كانتون تورغاو تتبع سياسة دمج ناشطة ،
لذلك نجد عدد كبير من أعضاء الجاليات األجنبية تتقلد
م راكز مهمة ،ويشاركون في العمل في المكاتب
المحل ّي ة للدمج السكاني التي تقدم دورات تثقفيه عامة
عن الحياة في سويس را وفي كانتون تورغاو.و
[1] Fachstelle Integration des
Kantons Thurgau
[2] Regionale Fachstelle für
Integration (FFI) Frauenfeld
[3] Regionale Fachstelle
Integration Kreuzlingen
عناوين مهمة للعيش في سويس را
www.migraweb.ch
www.swissworld.org
www.ch.ch

بلد التدفق السريع

كانتون تورغاو أخذ اسمه من النهر Thur
الذي يعني باللغة أندر وجرمن" الجري السريع".ع
ينطلق نهر تور من سنتس  santisوبعد 127
كلم يصب في نهر ال راين عند .Eglisau
قبل ذلك يأخذ بطريقه حوالي  500نه را
جانبيا ،لذلك من الممكن أن يتحول خالل ساعات
إلى نهر كاسح ،نهر التور طاف عدة م رات وس ّب ب
دما را وأض راراَ كبيرة ،في منتصف القرن التاسع
عشر قام الكانتون بمشاريع التغيير وال ّت حكم
بمجرى النهر للسيطرة عليه.ه
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 .4أالنتقال والسكن في كانتون تورغاو
يزودكم بالمعلومات الالزمة
المكتب الرئيسي للسلطة المحل ّي ة (البلدية) سوف ّ
لتسهيل أالنتقال والسكن في الكانتون.ن

اإلعالم عن الوصول

إذا أردت الع ّي ش والبقاء في الكانتون لمدة تزيد عن
ثالثة اشهر ،عليك أن تعلن عن إقامتك بالذهاب
شخصيا إلى مكتب البل ّد ية بعد وصولك بمدة ال تزيد
عن  14يوما ،وتقديم طلبا للحصول على اذن باإلقامة،
بعض اإلقامات يتطلب تقديم الطلبات قبل الوصول إلى
الكانتون ،أالنتقال للعيش من كانتونا إلى آخر يمكن أن
يخضع إلى إذن باإلقامة.ة

الحصول على المعلومات من البلدّ ية

عند زيارة مكتب البل ّد ية الرئيسي ننصحك بالحصول
على معلومات تتع لّ ق بالجوانب المختلفة عن نشاطات
الحياة في البل ّد ية ،على سبيل المثال نشاطات المنتديات
الرياضية والجمعيات الثقافية ،المشاركة في هذه
النشاطات تساعد بشكل كبير على اإلندماج والتعرّف
على أسلوب الحياة المحل ّي ة في الكانتون .المعلومات
عن هذه النشاطات تنشر على معظم المواقع اإللكترونية
للبلد ّي ات أوعلى لوحات اإلعالن داخل البل ّد ية.ة
الموقع المباشر يزودكم بالمعلومات
www.tg.ch > Gemeinden

[4] Migrationsamt des Kantons Thurgau

الحصول على معلومات من اإلعالم

سوف تجدون معلومات وفيرة عن الكانتون في اإلعالم
واإلنترنت ،وإحدى الطرق المفيدة لالستطالع عن
الحياة المحل ّي ة هي ق راءة الج رائد المحل ّي ة ،وتجدون
أيضا إعالنات عن الوظائف الشاغرة،السكن ،
المناسبات االجتماعية ،عناوين وإرشادات مفيدة عن
الحياة اليومية.ة
[ 5] Thurgauer Zeitung
[6] Regionalradio
[7] Regionalfernsehen
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 .5الحقوق والواجبات
كانتون تورغاو  ،كانتونا ديمقراطيا ،ليبراليا،واجتماعيا استنادا الى الدّ ستور.ر

ألق ّي م األساسية

• ألق ّي م األساسية في الكانتون ،الرّعاية المشتركة
ودعم ال ّت نمية الفرّدية ،وتحقيقا لهذه الغاية يتم التأكيد
على احت رام ألقانون  ،لذلك ال يستطيع الكانتون
التصرّف االّ اذا الدستور أو القانون يخوّ ل له القيام
بذلك .الكانتون م ّن ظم على أساس ومبدأ فصل
ال ّس لطات  ،خصوصا القضاء والعدل هو مست ّق ل عن
الحكومة.ة
• المواطنون لهم سلطاتهم المباشرة بالتصويت على
الدستور والقوانين ،وال ّغ ير المباشرة من خالل
السلطات المنتخبة ،والمواطنون ينتخبون السلطات
ال ّم حلية ،حكومة الكانتون (مجلس الكانتون) ،ب رلمان
الكانتون (المجلس األعلى) ،أيضا ينتخبون م ّم ثلين
عن الكانتون للجمعية االتحادية الفيد رالية.ة
• ألقيام بالواجبات ألتي يفرضها عليهم ألدستور
والقانون مثل دفع الض رائب ،تعليم أطفالهم...الخ،
ومن ناحية أخرى أيضا لديهم حقوق أساسية على
سبيل المثال الحّ ق في السالمة البدنية ،ألمساواة
(خاصة في ألمحاكم) ،عدم ال ّت مييز أل ّع نصري (خاصة
ال ّت مييز في المعاملة المبني على أساس
الجنس،الجنسية والقومية) ،الزواج ،وأيضا حرّ ية
أل ّت عبير وحرّ ية المعتقد.ال ّد ولة ممكن أن ت ّق يد بعض
ألقوانين لضمان األمن والنظام أو السالمة العامة،
الحّ ريات الفردية تنتهي عندما تبدأ حرّ ية اآلخرين ،
على سبيل المثال ،حرية ألمعتقد ال يمكن التذرّع بها
لرفض قانون ال ّت عليم.حرّ ية ألتعبير ال تعطي
ص الحية ألي شخص الهانة أف راد أو مجموعة من
ال ّ
األشخاص.ص

اعالن وبيان حقوق االنسان والحقوق ألمدنية

ض من بأن يستطيع ال ّ
ش خص أن يفعل كل
ألحّ رية تت ّ
ض ر اآلخرين
شيء من غير أن يؤذي أو ي ّ
ألمادة رقم  4من بيان واعالن حقوق االنسان
والحقوق المدنية صادر سنة 1.1789

دستور كانتون تورغاو وقوانين الكانتونات األخرى
www.tg.ch > Rechtsbuch/Gesetze
دستور اإلتحاد السويسري
www.admin.ch > Bundesverfassung
قانون اإلتحاد السويسري
www.admin.ch > Gesetzgebung
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 .6التواصل مع الغير
التواصل مع الغير يعني أن تفهم وأن يفهمك اآلخرون.ن

تعلم اللغة األلمانية

إذا أردت الع ّي ش في كانتون تورغاو بحرّ ية واستقاللية ،
عليك بتع لّ م اللغة األلمانية حتى تسنح لك فرصة
التواصل والتعامل مع الجي ران ،أساتذة أطفالكم،
السلطات ،وأشخاص آخرين ،في كانتون تورغاو
جمعيات خيرية مختلفة ومدارس تقدم دورات لتعلم
األلمانية لألجانب  ،وقسم من هذه الدورات مدعوم من
قبل السلطات المحل ّي ة  ،لذلك هذه الدورات تقدم بأسعار
مخفضة ،يوجد أيضا دورات للنساء مع حضانة
لألطفال ودورات مشتركة للرجال والنساء.ء

تع ّل م القراءة والكتابة

بعض األشخاص يجدون صعوبة في الكتابة والق راءة
باللغة األلمانية  ،بعض المدارس والمعاهد تقدم دورات
للذين يتكل ّم ون اللغة األلمان ّي ة  ،ولكن بحاجة لتطوير
قد راتهم على الق راءة والكتابة ،يمكن إيجاد هذه الدورات
في كانتون تورغاو والمناطق المحيطة به على الموقع
اإللكتروني التابع لقسم الدمج في الكانتون.ن

[1] Fachstelle Integration
des Kantons Thurgau

تجدون على الموقع اإللكتروني عروضا مختلفة عن
هذه الدورات لتع لّ م األلمانية في كانتون تورغاو
والمناطق المجاورة به.ه
www.migrationsamt.tg.ch
> Fachstelle Integration > Deutschkurse
> Deutsch als Fremdsprache – Kurse im
Kanton Thurgau

من المفيد في بعض الحاالت الخاصة أن يستعين
المهاجرون الغير متحدثين باللغة األلمان ّي ة بمترجمين
هؤالء مدربون على تسهيل التفاهم المشترك ،منع
سوء التفاهم  ،ومساعدة األجانب على اإلندماج في
محيطهم الجديد ،نحن نعارض بشدة على استعمال
األطفال كمترجمين.ن

مترجمين ومترجمات بين الثقافات المختلفة

[1] Fachstelle Integration
des Kantons Thurgau

[9] verdi. Interkulturelles
Übersetzen in der Ostschweiz

السويس رية
تعلم األلمان ّي ة بال ّل هجة
ّ

المكتبة بين الثقافات

تعلم األلمان ّي ة بال لّ هجة المحل ّي ة يتم بواسطة التحدث مع
اآلخرين ،الت ّم كن من ال لّ هجة المحل ّي ة مفيد جداً وخاصة
أثناء العمل ،يوجد أيض ا ً دورات للت ّم كن من ال لّ هجة
المحل ّي ة في Migros Klubschule
[8] Klubschule Migros
Frauenfeld

هدف هذه المكتبة في  Frauenfeldتحسين
مستوى الكتابة والق راءة لألشخاص الذين يعيشون
على اكثر من طريقة حياة ثقافية واجتماعية ،هذه
المكتبة تستهدف األطفال والم راهقين خاصة والمكتبة
تحتوي على كتب باللغات التالية  :األلبانية،العربية،األ
لمان ّي ة،اإلنكليزية،الفرنسية،اإليطالية،الكرواتية،ة
البرتغالية،الروسية،اإلسبانية،تاميل،التايالندية
والتركية .باإلضافة إلى ذلك فهي أيضا مركز لقاء
لألشخاص الذين يتكل ّم ون لغات مختلفة .المكتبة تدعو
الجميع بالمشاركة بالنشاطات المختلفة  ،في أمسيات
الق راءة ،اللعب ،وأيضا التبادل الثقافي.ي

[10] Bibliothek der Kulturen
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 .7السكن واإلقامة
نسبة كبيرة من سكان تورغاو يعيشون في شقق مستأجرة.ة

البحث عن سكن

يمكن إيجاد سكن لاليجار بالطرق التالية
• ق راءة قسم االعالنات المبوبة في الج رائد
• االتصال بوكاالت تأجير الشقق
• االطالع على المواقع اإللكترونية المختصة

البحث عن سكن في المواقع اإللكترونية المختصة
(im Thurgau( www.immopage.ch
(in der Ostschweiz( www.osthome.ch
(in der ganzen Schweiz( www.homegate.ch
البحث عن مكاتب عقارية
www.tel.search.ch
> Immobilienverwaltung Thurgau
للحصول على عقد إيجار يجب تعبئة طلب تسجيل
وتسليمه لوكاالت التأجير مع أوراق مثل شهادة ب راءة
ذمة من الديون ،شهادة إثبات ال راتب ،اوعقد العمل،
وننصحك بشدة أن تجّ هز هذه األوراق مسبق ا ً حتى
تقدمها بسرعة في حال حصولك على الشقة المطلوبة.ة
الئحة بأسماء مكاتب تسجيل العقود العقارية في البل ّدية
www.konkursamt.tg.ch
> suche Betreibungsämter

كثافة المستأجرين والمستأجرات

في سويس را كل إثنين من ثالثة أشخاص يعيشون
في شقق مستأجرة ،ثلث السكان فقط يملكون شقة
او بيت.ت

كل بيت عليه أن يدفع رسوم الستقبال الب رامج
التلفزيونية وال راديو ،كل مستفيد ملزم بالتسجيل مع
BIILAG
www.billag.ch

الع ّي ش في شقة مستأجرة

الع ّي ش في شقة مستأجرة يتطلب احت رام بعض القوانين،
يجب عليك مثال عدم اإلزعاج بالليل عادة من الساعة
العاشرة مساء إلى السابعة صباحا ،كما في أيام أألحاد
والعطل الرسمية ،هذه القوانين موجودة في كت ّي ب اسمه
"الع ّي ش في سويس را" وهناك قوانين خاصة الستعمال
األماكن المشتركة مثل غرفة الغسيل المشتركة،
تحصلون على الكت ّي ب مع عقد أإليجار ،ومن الضروري
أن يكون عندك مكان كافي الستيعاب جميع أف راد
العائلة عندما تجتمع.ع
كت ّي ب الع ّي ش في سويس را تجدونه على الموقع
اإللكتروني في لغات مختلفة.ة
www.bwo.admin.ch
> Dokumentation > Publikationen
> Infoblatt Wohnen
في حال وقوع أي سوء تفاهم مع المستأجرين اآلخرين
يكون الحل األفضل لحل هذه المشاكل بالتحدث اليهم
مباشرة ،وإذا اصر األمر يمكنك التحدث عن هذه
المشاكل مع مسؤول السكن ،المستأجرون الذين عندهم
سوء تفاهم مع مسؤول السكن أومكتب التأجير بإمكانهم
االتصال بالمكتب القانوني الرسمي التحاد المستأجرين
لمساعدتهم ،على الصفحة اإللكترونية تجدون الئحة
مترجمة لقوانين اإليجار بلغات مختلفة.ة
[11] Mieterinnen- und
Mieterverband Ostschweiz
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 .8المواصالت
هناك اكثر من  50%من سكان تورغاو ،كما في باقي سويسرا
يمتلكون سيارات ،أن جهاز النقل العام منظم جداً.اً

السيارات

في سويس را الطرق السريعة مجانية االستعمال ،ولكن
إلستعمالها يجب ش راء بطاقة تلصق على الزجاج
األمامي للسيارة ،وهذه البطاقات الالصقة تحصل عليها
في عدة م راكز البيع مثل م راكز البريد ،محطات
البنزين ،الكا راجات ،م راكز الجمارك ،ومكاتب السير
بسعرقدره  40فرنك ا ً سويسري ا ً (2.)2012

استيراد السيارات الخاصة

عليك بدفع رسوم جمركية على سيارتك التي اشتريتها
في الخارج منذ اقل من ستة اشهر ،إذا قررت إدخالها
إلى سويس را.ا
سيارة او د راجة نارية مسجلة في الخارج تستطيع أن
تقودها في سويس را لمدة أقصاها  12شه را إذا كنت
تمتلك بوليصة تأمين.ن

استبدال رخصة القيادة

حاملو رخص قيادة السيا رات األجنبية المقيمون في
سويس را،عليهم مبادلة ألرخص األجنبية برخصة قيادة
سويسرية بحجم بطاقة األئتمان خالل مدة  12شه را من
وصولهم ،شروط استبدال هذه ألرخص يتغير حسب
مصدر الدولة المانحة.ة

الشروط والقوانين المتعلقة برخص القيادة السوي ّس رية
وتسجيل السيا رات تجدونها على الموقع اإللكتروني
لمديرية السير والمواصالت .هذه المديرية أيضا تعطي
معلومات عن األمور المتعلقة بالسير وقوانينه.ه
[12] Strassenverkehrsamt
des Kantons Thurgau

قيادة السيارات في سويسرا

السائقون في سويس را بشكل عام حذرون ومنضبطون،
قوانين السرعة القصوى في سويس را على الشكل التالي
 50كلم /ساعة في المناطق السكنية 80 ،كلم /ساعة
خارج األماكن السكنية 120 ،كلم /ساعة على الطرقات

السريعة ،السرعة القصوى تنخفض إلى  30كلم /ساعة
أو 20كلم /ساعة ،نسبة الكحول القصوى في الدم
.المسموح بها قانونيا لسائقين السيا رات هي %0,5
يجب أخذ الحذر واالنتباه عند القيادة قرب المدارس،
يجب إطفاء محرك السيارة عند التوقف على إشا رات
السير.ر
لمزيد من المعلومات المتعلقة بنظام السير ،قوانينه
وأدابه.ه
www.kapo.tg.ch > Verkehrspolizei
الخ رائط والطرق
www.mapsearch.ch

النقل العام المشترك

النقل العام المشترك منظم وفعال ،أسعار تذاكر
القطا رات ،الحافالت والم راكب يمكن أن تجدها مكلفة،
يمكن أن تدفع نصف السعر بش رائك بطاقة اشت راك
» «Halbtax Abonementهذه البطاقة تخولك
ش راء التذاكر بنصف ثمنها من اتحاد المواصالت
السويسري (165فرنكا سنويا .(2012
هذه البطاقة معروفة ومرغوبة جدا ،شخص من إثنين
يملكها ويستعملها ،أسعار تذاكر التنقل بواسطة النقل
العام لألطفال ليست مرتفعة ،األطفال من سن  6إلى
 16يتنقلون برفقة احد الوالدين بواسطة بطاقة األطفال
) (Juniorkarteخالل السنة وثمنها 30
فرنكا سنويا ).(2012
هناك عروض ا ً وحسومات مختلفة خاصة لصغار ال ّس ن
ولكبار ال ّس ن أيضا ،وهذا ألنوع من (Gleis 7)،
ألبطاقات يجب إب رازها مع بطاقة الهوية إلثبات ال ّس ن.ن
www.sbb.ch
> Reisen > Abos und Billette
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األوائل في أوروبا

المواطنون السويسريون هم األوائل في استعمال
النقل العام ،مع ّد ل سفر الشخص الواحد  2460كلم
سنويا.ا

الستعمال النقل العام المشترك في شرق سويس را يمكنك
ش راء بطاقة أو اشت راك  Ostwindهذه البطاقة تستطيع
استعمالها ضمن بعض المناطق او كل المناطق في
شرق سويس را.ا
www.ostwind.ch

.التنقل بواسطة الدراجات والمشي

معظم الناس يتنقلون في سويس را بواسطة الد راجة ،
ض رة بالطبيعة وغيرمكلفة
وهذه وسيلة تن ّق ل غير م ّ
ومفيدة للصحة ،السلطات تشجّ ع استعمال الد راجات
وأيضا المشي ،هناك تأمين يغطي أي ضرر يقع عند
قيادة الد راجة.ة

قيادة الد راجة
www.tourismus-thurgau.ch
> Aktivland Thurgau > Veloland Thurgau
www.provelothurgau.ch
www.ch.ch > Mobilität > Langsamverkehr
> Fahrrad fahren
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 .9العمل
العمل يساعدك على تأمين حاجاتك وحاجات عائلتك ويساعدك في نفس
الوقت على اإلندماج في المجتمع ومقابلة اآلخرين.ن

الحصول على عمل

الطريقة األفضل للحصول على عمل هو استعمال عدة
.قنوات في نفس الوقت
• التقديم على الوظائف الشاغرة المنشورة في
اإلعالنات المبوبة في الج رائد
• البحث عن فرص العمل على األنترنت
• إرسال طلبات عفوية للشركات
• التواصل مع مكاتب التوظيف
• التحدث إلى الناس من حولك
• التسجيل في مكتب التوظيف العام .RAV

البحث عن عمل
www.rav.tg.ch
www.karriere-thurgau.ch
www.ostjob.ch
www.treffpunkt-arbeit.ch

الرواتب والضرائب االجتماعية

أن الرواتب في سويس را عالية بشكل عام ،وكذلك
تكاليف المعيشة .ال يوجد قانونا للحد األدنى للرواتب ،
ص ة لديها عقود جماعية
ولكن بعض المؤسسات المخت ّ
للحد األدنى ،نسبة معينة من ال راتب تحسم تلقائيا
لتأمين رعاية كبار ال ّس ن  ،األرامل واليتامى ).(AHV
تأمين خسارة الدخل ) (EOونسبة أخرى لضمان
المعاقين ) (IVوتأمين البطالة عن العمل).(AHV
المدخول ما فوق  20.880فرنكا ( )2012يتوجب عليه
هذا التأمين يضاف  (3. Säule)،تأمين الدرجة الثانية
)(AHVإلى تأمين رعاية كبار السن واألرامل واليتامى
الم ّس مى بتأمين الدرجة األولى .تأمين الدرجة الثالثة
هو تأمين اختياري يدفع من الم ّد خ رات )(3. Säule
الشخصية.ة
الحسومات الضريبية إجباريه تعادل ما يقارب %15
من ال راتب .التأمين الصحي إجباري وغير محسوم من
ال راتب ،يجب دفعه إلى شركات التأمين الصحي
مباشرة .التفاصيل في الفصل المخصص عن الصحة
من هذا الكت ّي ب.ب

التأمين االجتماعي

التأمين االجتماعي الرئيسي هو تأمين رعاية كبار السن
جميع المقيمون في سويس را  ، (AHV)،األرامل واليتامى
يتبعون هذا القانون سواء حاملي الجنسية السوي ّس رية ام
أجانب ،يمارسون مهنة أم ال .أن سن التقاعد مثبت على
سن  65للرجال والنساء .)2012( 64من الممكن التقاعد
قبل سن التقاعد ولكن ستتلقى راتب ضمان الشيخوخة
اقل .الض رائب المدفوعة للتأمينات االجتماعية ،ضمان
وضمان )(AHVرعاية كبار السن  ،األرامل واليتامى
تحسم معا ،أ ّم ا في حال اإلعاقة ألتأمين يدفع )(IV
دعما ماديا إلعادة الدمج في سوق العمل .بدل العائلة
وضمان األمومة يموّالن بطريقة أخرى.ى
يجب تأمين كل عامل ضد الحوادث من قبل ربّ العمل،
تأمين ألعمل يغطي ألحوادث خالل ألعمل فقط اذا كنت
تعمل أقل من  8ساعات اسبوعيا ،واذا كنت تعمل اكثر
من  8ساعات أسبوعيا فالتامين يغطي الحوادث خارج
إطار العمل أيضا.ا
نرجو التأكد إن ربّ العمل يدفع هذه الض رائب من راتبك
إلى الم راكز المعنية وأن تكون مدفوعة باستم رار وبدون
تقطع ،يمكنكم االستفسار والحصول على بيان مجاني
لحسابك من هذه الم راكز.ز
[13] Ausgleichskasse des
)Kantons Thurgau (AKTG
كت ّي ب عن كل المعلومات المتعلقة بالضمان االجتماعي
بلغات متعددة
www.bsv.admin.ch > Themen > Überblick
> Beratung/FAQ > Sozialversicherungen
und Rückkehr: Information für ausländische
)Staatsangehörigeمعلوماتللألجانب(

تأمين البطالة عن العمل

عند خسارة العمل ،يحصل العاطل عن العمل تأمينا
لمدة محدودة من الزمن ،األجنبي المتواجد في سويس را
للمرة األولى  ،غير مؤهل للحصول على هذا التامين ّال
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في حال أن يكون حامل إقامة وأن يكون قد عمل في
سويس را لمدة ال تقل عن  12شه را خالل السنتين
.السابقتين لتسجيله كعاطل عن العمل

العمل في هذه المرحلة باطل وغير قانوني ،يكون
الت ّس ريح متعسف في حال حصوله حين مطالبة العامل
بإحدى حقوقه في العمل،إذا سرّح العامل بطريقة غير
عادلة ألي من األسباب فال يستطيع العودة إلى نفس
مكان العمل ،ولكن باإلمكان الحصول على تعويضات
من خالل المحاكم.م

معلومات عن تأمين البطالة عن العمل
www.awa.tg.ch > Arbeitslosenkassen

[13] Ausgleichskasse des
)Kantons Thurgau (AKTG

أي شخص يخسر وظيفته ،عليه االتصال بمكتب
البل ّد ية بأسرع وقت لالستعالم عن الخطوات الالزمة
للحصول على بدل تأمين البطالة عن العمل
اإلعالم عن البطالة.ة
www.rav.tg.ch

الضرائب

[14] Amt für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) des Kantons Thurgau

لمزيد من المعلومات عن البطالة والبحث عن العمل.
www.treffpunkt-arbeit.ch

المساعدة االجتماعية

نظام المساعدة االجتماعية يهدف الى تأمين الحد
األدنى من معايير الع ّي ش وتشجيع االستقاللية
االقتصادية للمحتاجين ،هذا الدعم لغير القادرين على
الحصول على مساعدة مادية من احد أف راد العائلة او
أية مساعدة من أية جهة أخرى ،للحصول على
المساعدة االجتماعية يجب االتصال بمكتب بلدية
المدينة ،مكتب أإلرشادات للخدمات االجتماعية
كاريتاس تورغاو يعطي النصائح مجانية ألي شخص
بحاجة إلى مساعدة  ،كما يقدم المساعدات الطارئة
ويفتح أألبواب لمؤسسات استشاريه أخرى  ،أن جمعية
 Benefoتقدم خدمات استشارية غير مكلفة في
حال الحاجة إلى تنظيم الوضع المالي.ي
[15] Fürsorgeamt
des Kantons Thurgau
[16] Caritas Thurgau
[17] Benefo-Stiftung,
Budgetberatung

الحماية ضد التسريح من العمل

القانون يحمي العمال من التسريح العشوائي في حال
المرض ،الحوادث والحمل واألمومة ،التسريح من

في سويس را يدفع المواطنون ض رائب على الدخل وعلى
الثروة ،هذه الض رائب ت ّم ول المشاريع العامة التي تقوم
بها الكونفد رالية  ،الكانتونات والبلديات.ت

بعد وصولك إلى الكانتون بمدة قصيرة سوف تستلم من
سلطات الض رائب استمارة لتعبئتها لتحديد قيمة
الض رائب المتوّ جبة عليك.ك
إذا كنت مواطنا أجنبيا ال تحمل إقامة دائمة )(C
عندئذ تحسم ضريبة الدخل من العمل تلقائيا من
راتبك الشهري.ي
إذا كان لديك إقامة دائمة ) (Cسوف تستلم استمارة
الض رائب في شهر  12من كل سنة لتعبئتها ،يمكن
أيضا تعبئة هذه االستما رات على برنامج Fisc
اإللكتروني المجاني ،في حال مواجهة أية صعوبات،
الرجاء االتصال بسلطات الض رائب او االتصال
بمحاسب لمساعدتك.ك
[18] Kantonale Steuerver)waltung (KSTV
Software Fisc:
www.steuerverwaltung.tg.ch
> Fisc Steuererklärung

التوتر والمشاكل في العمل

في حال وجود سوء تفاهم بينك وبين ربّ العمل او بينك
وبين زمالئك في العمل ،يمكن ان تحصل على نصائح
من اتحاد ال ّع مال الفد رالي في كانتون تورغاو.و
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[19] Thurgauer Gewerk)schaftsbund (TGGB
هناك تصرفات ممنوعة قانوني ا ً خاصة في جّ و العمل
ّ
باألخ ص التحرّش الجنسي ،المضايقات النف ّس ية ألتي
ص رفات التي
تتضمن اهانات شفهية كما األفعال والت ّ
تؤدي إلى إهانة اآلخرين.ن
معلومات عن التحرّش الجنسي في العمل
www.sexuellebelaestigung.ch
> Informationen für Arbeitnehmer/innen
[20] Eidgenössisches Büro
für die Gleichstellung von
)Frau und Mann (EBG
مكتب المساواة بين الرجل و الم رأة

مكافحة العنصرية

ضد
الدستور السوي ّس ري يقر االَ تي " :ال يسمح بالتمييز ّ
أي شخص بسبب األصل ،العرق ،الجنس ،العمر ،اللغة،
الوضع االجتماعي ،طريقة الحياة أو االنتماء
السياسي" .إذا شعرت بأنك تتعرّض للتمييز العنصري
بسبب أحد هذه األسباب ننصحك باالتصال بإحدى هذه
المنظمات أو الهيئات.ت

[21] Eidgenössische Kommis)-sion gegen Rassismus (EKR
[20] Eidgenössisches Büro
für die Gleichstellung von Frau
)und Mann (EBG

ترخيص
العمل بدون ّ

ّ
متقط ع ويكسبون
حتى األشخاص الذين يعملون بشكل
مبلغ ا ً ضئيال من المال سوا َء من التنظيف ،االعتناء في
البيوت ،العمل في الحدائق أو رعاية األطفال
يعتبرموظف قانوني ا ً  ،أي مبلغ يدفع مقابل نشاط عمل
ص ريح عنه عند سلطات التأمين االجتماعي
يجب الت ّ
من قبل ربّ العمل ،الض رائب يجب ان تحسم على كل
دخل ّ
وإل فسوف يعتبرعم الَ بدون ترّخيص  .العامل
ّ
بطريقة غير قانونية ال يتم ت ع بالحماية أالجتماعية،
ولنّ يكون مؤ ّه الَ لتلقي المساعدة االجتماعية في حال
تعرّضه ألية إعاقة او للبطالة خالل العمل.ل

[22] Arbeitsmarktaufsicht
des Kantons Thurgau
معلومات عن العمل بدون تصريح
www.keine-schwarzarbeit.ch

لمحة شاملة عن كانتون تورغاو

 991كلم مربع
المساحة:ة
عدد السكان:ن  251 000نسمة
اللغة الرسمية:ة االلمانية
ف راون فلد
العاصمة:ة
المقاطعات:ت 5
80
البلديات:ت

الموقع االلتروني لكانتون تورغاو:و
www.thurgau.ch
www.thurgau-switzerland.tg.ch
www.thurgau-tourismus.ch
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ارقام الطوارئ في سويسرا
البوليس
االطفائية (حريق ,ماء ,غاز)ز
اسعافات اولية/إسعاف
) Dargebotene Handازمات نفسية(
) Toxikologische Informationszentraleحاالت التسمم)م
 Kinder- und Jugendnotrufتلفون طوارئ لألطفال

في حالة الطوارئ
•
•
•
•
•

إبقى هادئا
ح ّد د المخاطر
إبتعد عن المخاطر ,احمي نفسك
أتصل بخدمات الطوارئ
ساعد االخرين

117
118
144
143
145
147
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 .10الصحة
الصحة شئ ثمين ويجب الحفاظ عليه.

التأمين الصحي

متوسط العمر المتوقع

اذا كنت آتي ا ً من الخارج لديك مدة ثالثة اشهر للحصول
على التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث واذا كنت
آتي ا ً من كانتون آخر ،يجب عليك إب راز بوليصة التأمين
إلى مكتب البلدية الجديد خالل  30يوم اً .ان التأمين
الصحي والتأمين ضد الحوادث أإلل زامي يق ّد مان
مساعدات عند حصول المرض كما االمومة واألذى عند
الحوادث .األشخاص الذين يعملون هم مؤّ منون ضد
الحوادث من قبل ربّ العمل وليسوا بحاجة الى تأمين
صحي خاص.ص

الوقاية والتحسين الصحي

ان التأمين الصحي أإلل زامي يغطي العالج الطبي
للمرضى وبعض االدوية الموصوفة من قبل االطباء،
واالقامة في مستشفيات الكانتون الذي تعيش به
باالضافه الى هذا التأمين يمكنك اضافة تأمين خاص
يغطي مصاريف العالج في عيادات خاصة.ة

[23] Perspektive Thurgau

الكانتون يمنح حسومات الى االشخاص ،العائالت
واالزواج الذين اوضاعهم االقتصادية ضعيفة.ة
معلومات عن التأمين الصحي
www.bag.admin.ch
> Themen > Krankenversicherung
www.gesundheitsamt.tg.ch
> Versicherungspflicht und individuelle
Prämienverbilligung
معلومات عن التأمين ضد الحوادث
www.bag.admin.ch
> Themen > Unfall- und
Militärversicherung > Unfallversicherung
للحصول على التأمين الصحي اإلل زامي ،يجب عليك
ان تستعلم وتقارن بين شركات التأمين الصحي في
سويس را.ا
ص حية في سويس را
لمقارنة عروضات التأمينات ال ّ
www.comparis.ch

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في سويس را هي
االعلى في العالم .المعدل للرجال  80,2وللنساء
0.84,6

 Die Perspektiveتقوم بنشاطات حيوية للوقاية
وتحسين الصحة ،تقدم النصائح للشركاء ،العائالت،
والم راهقين كما تقدم استشا رات للمدمنين ،تستطيعون
أيض ا ً أإلتصال بـمكاتبها لإلستشارة عن الجنس،
الصحة واألم راض المنتقلة عبر الجنس كما مرض
السيدا.ا

كما تنسق  Die Perspektiveمع
» «FemmesTischeمن خالل اجتماعات تقام في
أماكن مختلفة وهذه االجتماعات ألجل النساء اللواتي
يرغبن بمناقشة مواضيع تتعلق بالصحة والتعليم .
خالل هذه االجتماعات تلتقي نساء من عدة ثقافات
مختلفة وجنسيات متعددة ل لّ ّت عرف الى بعضهن
البعض ،المشاركات فى هذه اإلجتماعات يحصلن على
معلومات تتعلق بالثقافة المحلية ،دورات في اللغات،
م راكز حضانة االطفال ،نظام التدريس ومكاتب
االستشا رات.ت
[23] Perspektive Thurgau
www.femmestische.ch
> Bestehende Standorte > TG
لالستعالم عن مواضيع مختلفة تتعلق بالصحة
)لغات متعددة(
www.migesplus.ch
اذا كنت ت ّم ر في اوقات عصيبة في حياتك وأردت أن
تتحدث عنها وتشارك اآلخرين الذين يعانون من نفس
المشاكل ،يمكنك االنتساب الى.ى
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[24] Selbsthilfe Thurgau
تجدون المزيد من المعلومات والعناوين المتعلقة
بالصحة
www.sozialnetz.tg.ch
> Gesundheit/Krankheit

طبيبات وأطباء

مستشفى تورغاو
www.stgag.ch
052 723 77 77

مستشفى Frauenfeld

071 686 11 11

مستشفى Münsterlingen

052 631 60 60

Klinik St. Katharinental

071 686 41 41

خدمات الطب النفسي

عند وصولك الى الكانتون ننصحك بشدة ايجاد طبيب
للعائلة الذي سيكون أول شخص تتصل به عند حصول
اي طارئ صحي ،هو/هي سينصحك وسيقدم لك العناية
الطبية ويرسلك الى اخصائي في حالة الضرورة ويمكن
ايجاد لوائح بأسماء االطباء العاملين في دليل الهاتف أو
على االنترنت أو بسؤال أحد األشخاص من حولك.ك

باالجمال طبابة األسنان مثل التسوس ومعالجة التهاب
اللثة وتقويم األسنان غير مدفوعة ومؤّ منة من قبل
ألتأمين ،من األفضل ألحصول على بوليصة تأمين
لألسنان قبل حدوث أي مشاكل لألسنان.ن

عناوين األطباء في تورغاو
www.aerzte-tg.ch > Ärzteverzeichnis TG

عناوين أطباء األسنان في تورغاو
www.zahnaerzte-thurgau.ch

العناية الطبية الطارئه

اذا كنت بحاجة الى عناية ط ّب ية طارئه ولست قاد راَ على
محادثة طبيبك بسبب انشغاله عندئذ إستمع الى رسالة
ألطبيب على الهاتف االلي أو يمكن األتصال بالطبيب
المناوب او االتصال بأحدى المستشفيات في الكانتون
واذا تدهورت الحالة الصحية واصبحت محرجة فعليك
االتصال برقم 4.144
أألطباء المناوبون في كل المناطق

يمكن ايضا االتصال على الرقم144

052 723 77 77

المنطقة الغربية

144

منطقة Thurtal-Untersee

0900 000 199

منطقة Kreuzlingen

0900 000 327

منطقة Amriswil-Obersee

0900 575 420

منطقة Arbon

0900 575 460

منطقة Romanshorn

0900 575 422

منطقة Bischofszell

0900 56 85 56

 Rickenbach/منطقة
Wilen/Busswil/Wil SG/
Schwarzenbach SG

طبابة ألسنان

معالجة األسنان عند الطوارئ

في كل األحوال عليك االتصال بطبيب العائلة ،اتبع
التعليمات من الهاتف االلي ،اذا لم تستطيع التحدث مع
طبيب ألعائلة مباشرة ،عندئذ حاول االتصال برقم
ألطوارىء1.144

كبار السن

المعلومات المتعلقه بالعناية واالش راف على كبار السن
تستطيع الحصول عليها على العناوين التالية.ة
[25] Spitex Verband Thurgau
[26] Pro Senectute Thurgau
[27] Schweizerisches Rotes
Kreuz Thurgau

معلومات و عناوين مفيدة عن الشيخوخة
www.sozialnetz.tg.ch > Alter

.األشخاص محدودي الحركة

األشخاص الذين يعانون من اعاقة جسدية أو عقلية كما
األشخاص المسؤولون عنهم يمكنهم الحصول على
معلومات ودعم خالل االتصال بمكتب التأمين لإلعاقة
فى الكانتون.ن
[13] Ausgleichskasse des
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(Kantons Thurgau (AKTG
[28] Pro Infirmis ThurgauSchaffhausen
[29] Heilpädagogische
Früherziehung Thurgau
التعليم المبكر لذوي ألحاجات ألخاصة
المزيد من المعلومات عن إإلعاقة
www.sozialnetz.tg.ch > Behinderung

تنظيم العائلة وتحديد النسل

اذا احتجتم الى معلومات تتعلق بتنظيم العائلة ،الحمل
أو بالحياة الجنسية ،تستطيعون االتصال بمركز
االرشاد العائلي والحمل والجنس Benfo-Stiftung
هنا تحصل ايض ا ً على ارشادات تتعلق بفحوصات ما
قبل الوالدة ،طبيب العائلة وايض ا ً يساعدونك فى االمور
الصحية التي تتعلق بالحياة الجنسية .فى كل األماكن
التي ذكرت سابق ا ً تستطيع الحصول على ارشادات
ونصائح تتعلق بمنع الحمل ،الجنس ،ألميول الجنسية،
الحمل واإلجهاض ،األم راض المنتقلة عبر ممارسة
الجنس.العنف الجنسي ،العالقة العاطفية ،كل هذه
االستشا رات مجانية أو مضمونة من قبل التأمين
الصحي وكل المعلومات تبقى سرية.ة
[17] Benefo-Stiftung,
Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft
und Sexualität
[23] Perspektive Thurgau
نسبة الوفاة عند الرضع في سويس را منخفضة جداً،
الفحوصات الطبية خالل الحمل مجانية .الدورات
التحضيرية التعليمية لمرحلة ما قبل الوالدة ،للرضاعة
وارشادات لألمهات واالباء تقدم مجان اً.اً
مركز إرشادات لألمهات واالباء
www.muetterberatung-tg.ch
المزيد من المعلومات والعناوين تتعلق بالحمل ،الوالدة

والسنوات األولى
www.sozialnetz.tg.ch
> > Gesundheit/Krankheit
Schwangerschaft/Geburt/Erste
> Lebensjahre bzw.
Vorsorgeuntersuchungen
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 .11الزواج والحياة العائلية
الكانتون وبلدياته يقدمون الدّعم القوي للعائالت واالطفال.ل

الزواج واعادة ل ّم شمل العائالت في سويسرا

من يريد الزواج يجب ان يكون قد أت ّم ّس ن  .18يعترف
فقط بعقود الزواج التي ت ّت م بحضور م ّم ثلين رسميين
عن مكتب االحوال المدنيه والشخصيه ،مكتب تسجيل
األحوال الشخصية والمكتب التجاري والمدني في
مقاطعتك سيشرحون لك كل الخطوات المطلوبة،
وإعالمك بكل الوثائق التي يجب احضارها.ا
مكتب ال ّس جل التجاري واالحوال الشخصية في كانتون
تورغاو
 [30] Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau
مكاتب األحوال المدنية في تورغاو
www.zivilstandsamt.tg.ch
اذا أردت احضار زوجتك في المستقبل أو أحد من اف راد
عائلتك لالنضمام اليك في سويس را يجب عليك اوالً أن
تقدم طلب ل ّم شمل ألعائلة Familiennachzug
الى مكتب خدمات ألمواطنين في بلديتك ،ق رار ألموافقة
على هذا الطلب يعود الى مكتب الهجرة ،على موقعه
االلكتروني سوف تجد كل اللوائح والطلبات المطلوبة.ة
[4] Migrationsamt des
Kantons Thurgau
طلب استما رات ولوائح مرجعية ل ّم الشمل العائلي
)عدة لغات(
www.migrationsamt.tg.ch
> Formulare/Merkblätter > Übersetzungen
الزواج من األجانب
في سويس را كل ثالث زواج يتم مع فرد أجنبي،
تستطيع الحصول على المعلومات التي تتعلق
بالشركاء و العائالت من جنسيات مختلفة التي
تريد العيش في سويس را ،تجدها على الموقع
www.binational.ch.

تسجيل شركاء من نفس الجنس

األشخاص من نفس الجنس عندهم االمكانية بإنشاء
عائلة من خالل التسجيل تحت شركاء في نفس الجنس اذا
أردت معرفة المزيد من المعلومات عليك االتصال
بمكتب تسجيل االحوال الشخصية في المقاطعة التي
يعيش بها أحد الشريكان.ن
Zivilstandsämter
 :مكاتب االحوال الشخصية في تورغاو
www.zivilstandsamt.tg.ch
[31] HOT Homosexuelle
Organisation Thurgau
الزواج القسري
ال يسمح ألي عائلة او احد من اف رادها فرض زواج ا ً
قسريا " إجباريا " على االف راد وال يسمح ألي شخص او
عائلة أن تعرض زواجا قسريا "إجباريا" على أبناءه أو
بناته ،إجبار شخص على الزواج هو اعتداء حاد على
الحرّ ية الشخصية ّ
وتخ ل في حقوق االنسان األساسية
التي هي تحت حماية الدستور السويسري وتحت حماية
دستور كانتون تورغاو.و
[17] Benefo-Stiftung, Fachstelle Opferhilfe Thurgau
)مساعدة للنساء والرجال(
[32] Beratungsstelle für
gewaltbetroffene Frauen
مركز إرشاد للنساء المتعرضات للعنف

الحمل والوالدة

كل والدة يجب ان ت ّس جل في مكتب االحوال الشخصية
في مقاطعتك واذا ولد الطفل في المستشفى عندئذ إدارة
المستشفى سوف تعلن عن الوالدة عند االحوال
الشخصية ،وطلب منح االقامة سوف يرسل تلقائي ا ً الى
مكتب الهجرة بواسطة مكاتب البلدية واالقامة ،واذا ولد
الطفل في البيت او مكان خاص على االهل ان يقوموا
بتسجيله .عند الوالدة كل طفل يتمتع تلقائي ا ً بالتأمين
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الصحي لمدة ثالثة اشهر وفي نفس الوقت يجب على
االهل ان يحصلوا على بوليصة تأمين صحي للمولود
الجديد.د
[17] Benefo-Stiftung,
Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft
und Sexualität
لقاءات للنساء لتبادل أألفكار والمناقشة بمواضيع
الصحة والتربية
www.femmestische.ch
> Bestehende Standorte > TG
عروضات لتشجيع كفاءات االهل التربوية
www.tageo.ch > Elternbildung
مكتب إرشادات لألمهات و األباء
www.muetterberatung-tg.ch
مزيد من المعلومات والعناوين عن الوالدة
www.sozialnetz.tg.ch
> Familie/Alleinerziehende

التأمين خالل االمومة

بعد الوالدة النساء العامالت لهم الحق في اجازة األمومة
ال تقل عن  14اسبوع ا ً واذا كانت األم دفعت للتأمين
االجتماعي  9اشهر قبل الوالدة وقد عملت مدة  5أشهر
خالل هذه الفترة ،يمكنكم الحصول على  80%من
ال راتب .فت رات سابقة من التأمين والعمل في معظم
الدول االوروبية ممكن ايض ا ً ان تؤخذ بعين االعتبار.
لمزيد من المعلومات.ت
[13] Ausgleichskasse des
)Kantons Thurgau (AKTG
لمزيد من المعلومات عن ضمان االمومة
www.bsv.admin.ch > Themen
> > Erwerbsersatzordnung/Mutterschaft
Grundlagen > Anspruch auf
Mutterschaftsgeld

اضافات مادية للعائالت

اذا كان لديك اطفال يعيشون معك ،يمكنك الحصول على
اضافات مادية للعائلة ،لألطفال حتى ّس ن  16الدعم
المادي يكون بمثابة  200فرنك للطفل في الشهر،
لالطفال في ّس ن الرّشد ّ
الذ ين ال يدرسون يحصلون على
 250فرنك بالشهر حتى بلوغ ّس ن  25او حتى اتمام
الد راسة ،اضافات دعم العائلة المادي يدفع عادة من رب
العمل ويتم اضافتها على ال راتب ،وفي حاالت خاصه
حتى االهل الذين ال يعملون يمكنهم ايض ا ً االستفادة من
هذا الدعم المادي للعائلة.ة
[13] Ausgleichskasse des
)Kantons Thurgau (AKTG

حقوق االطفال والمراهقين

االطفال والم راهقين البنات والصبيان لديهم حقوق اساسية
خاصة الحق في الحماية ضد العنف ،ضد االساءة والعنف
الجنسي .كما أن لهم الحق بالتعليم والتربية ،الحّ د االدنى
من الحاجات الضرورية للعيش ،السكن ،األكل والملبس.
ليس لألهل كما ألي أحد مطلقا الحق بضرب اطفالهم ،
لألطفال الحق في الحماية وعدم األذى الجسدي ،ختان
ش دة مطلقة والقانون يدين ب ّ
اإلناث ممنوع ب ّ
ش دة تطبيقه
داخل البيوت او خالل االقامة في الخارج.ج
[17] Benefo-Stiftung,
Fachstelle Opferhilfe Thurgau
[32] Beratungsstelle für
gewaltbetroffene Frauen
Thurgau
معلومات وارشادات للشباب
) www.tschau.chااللمانية(
) www.ciao.chفرنسي(

المشاكل العائلية بين الزوجين أوالشركاء

االف راد الذين يواجهون العنف االسري من قبل شركائهم
او مع اطفالهم يمكنهم االتصال بمكتب االستشا رات
للعائلة و الشركاء ،في حالة االنفصال او الطالق يجب
على احد الوالدين ان يدفع للشريك اآلخر مبلغ ا ً شهري ا ً
لتأمين الحاجات االساسيه الضرورية لالطفال وفي
بعض الحاالت الخاصة يحصل الشريك االخر على نفقة
شهرية مح ّددة.ة
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Paar- und Familienberatungsstellen:
www.paarberatungen-tg.ch
معلومات عن النفقة
www.fuersorgeamt.tg.ch
> Sozialhilfe > Alimentenhilfe

العنف االسري

في سويس را استعمال العنف بين اف راد العائله ممنوع،
العنف االسري يمكن ان يكون جسدي ا ً (الضرب)  ،نفسيا
(تهديدات) ،جنسي ا ً (االعتداء الجنسي) ،اقتصاديا
(الحرمان) ،عندما يحدث هذا النوع بين الشريكين او ضد
االطفال في البيت او في اي مكان اخر ،عندئذ المحاكم
تتدخل حتى لو ان الضحية لم ترفع اية شكوى او دعوى،
الذي يمارس العنف االسري معرّض لعقوبات قانونية
قاسية.ة
ضحايا العنف االسري بأمكانهم الحصول على مساعدة
من مركز االستشا رات ،وجميع المناقشات واالستشا رات
مع المرشدين في هذه الهيئات والم راكز تبقى في سرّ ية
مطلقة.ة
[17] Benefo-Stiftung, Fachstelle Opferhilfe Thurgau
[32] Beratungsstelle für
gewaltbetroffene Frauen
Thurgau
[33] Fachstelle Häusliche
Gewalt, Kantonspolizei
Thurgau

لألشخاص الذين يمارسون العنف االسري واالشخاص
الذين يتعرضون للعنف االسري يوجد مركز إرشادات و
مساعدة  Konflikt.Gewalt.والمرشدون يضمنون
السرّ ية الكاملة.ة
– [34] Konflikt.Gewalt
Gewaltberatung für Männer,
Frauen und Jugendliche
على مدار الساعة لألشخاص الذين يمارسون او
يتعرّضون للعنف االسري
Hotline (Telefon) 078 778 77 80
حاالت الطوارئ والمساعدة الفورية (تلفون) 117
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 .12التعليم والتربية المدرسية االجبارية
السلطات في كانتون تورغاو تعتني بشكل كبير بنوعية و مستوى تعليم االطفال.ل
في سويس را النظام المدرسي يختلف من كانتون الى
آخر ،في كانتون تورغاو ،المدرسه اجبارية من عمر 4
الى 16سنة  ،التعليم واكمال التعليم هو من مسؤولية
هيئة دائرة الثقافه والتعليم )(DEK
www.dek.tg.ch
www.thurgau.ch > Bildung

الخيارات التعليمية

ان ك ّت يب الخيا رات التعليمية في كانتون تورغاو يشرح
االمكانات المختلفة من بداية م راحل الد راسة حتى
مرحلة التعليم العالي والتعليم في المرحلة الثالثة
ويحتوي على معلومات هامة عن مدارسTertiär
الكانتون و ومدارس التعليم المهني وايض ا ً يحتوي على
عناوين للمدارس العليا كما عناوين دوائر االستشا رات
ونقاط االتصالت Anlaufstellen
الك ّت يب المجاني لألهل ومسؤولياتهم التربوية
Bildungsmöglichkeiten im Kanton
 Thurgauفي لغات متعددة يمكن طلبه هاتفيا
 052 724 30 56او بواسطة االنترنت
https://secure.Lehrmittel-shoptg.ch
التحميل االلكتروني
www.av.tg.ch
> Themen/Dokumente
> Bildungsmöglichkeiten

مسؤوليات األهل

األهل هم المسؤولون على وجه الخصوص بتعليم
وتربية أبنائهم ،وتقع على عاتق األهل مسؤولية التعامل
مع طاقم التعليم ،ارسالهم الى المدرسة ،وجعل اطفالهم
يحترمون دوام وقواعد المدرسة ،اذا دعتك المدرسة الى
جلسة خاصة او الى اجتماع لألهالي فالمشاركة
إجبارية ،هذه االجتماعات تسنح لكم الفرصة لالستعالم
عن تقدم الطفل في المدرسة والتعرّف على اليوم
الد راسي ،التعاون بين األهل والمدرسة مهم جداً لنجاح
االطفال في المدرسة.ة

النجاح في المدرسة

اصطحاب االطفال والمشاركة في اعمالهم الد راسية
هي احدى الوسائل لمساعدة االطفال على النجاح
والبدء في تكوين الحياة المهنية.ة

الرعاية باالطفال بعد المدرسة

في حال عمل الوالدان ،من البديهي انهم بحاجة إلى
أشخاص لرعاية اطفالهم خالل النهار ،بعد دوام المدرسة
وخالل العطل المدرسية .ان بلديتك تزوّ دك بكل سرور
عن االمكانيات المتاحة لم راكز رياض االطفال
الموجودة في المنطقة التي تعيش بها.ا
وسوف تجدون مزيداَ من المعلومات على المواقع
االلكترونية التالية:ة
www.familienplattform-ostschweiz.ch
> Betreuungsangebote
www.tagesfamilen-thurgau.ch

حضانة االطفال (من سن الرابعة(

ان الحاجة للقواعد االساسيه لتعلم الكتابة والق راءة في
المدرسة تبدأ في حضانة االطفال بأساليب تعليمية
مس لّ ية ،في نفس الوقت التطور االجتماعي والشخصي
ينمو ,الوقت في حضانة االطفال م ّه م جداً ألطفالكم النه
يسمح لالطفال ان يتواصلوا باللغة المحلية.ة
ان حضانة االطفال تكون لمدة سنتين وكل طفل ينمو
ويتطور بطريقة مختلفه عن اآلخر ،لذلك يمكن ارسال
أطفالكم الى الحضانة سنه قبل الموعد ،او سنه بعد
موعد دخول ألحضانة ،اذا اردت ان تستفيد من هذه
االمكانية عليك االتصال بمسؤولين المدرسة اليجاد حل
لهذه المسألة في وقت مبكر.ر

المدرسة األبتدائية ( من  6سنوات)ت
المدرسة اإلبتدائية مدتها  6سنوات .هى تأسيس قواعد
التعليم الد راسى ،التعليم يركز على اللغات،
الرياضيات ،االنسان ومحيطه ،الموسيقى ،اإلبداع،
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النشاطات والرياضة ،باألضافة الى ذلك يتطور نمو
شخصياتهم.م

المدرسة التكميلية االولى (من عمر  12سنة(
المدرسة التكميلية تدوم ثالث سنوات .خالل هذه الفترة
يتم تعميق وتطوير معلومات المدرسة اإلبتدائية ،أهداف
المدرسة التكميلية هي بناء قواعد صلبة للتالمذة،
وتحضيرهم للحياة العملية والمهنية ،الدروس تعطى
لمستويات مختلفه وتتضمن الرياضيات ،اللغات ،علوم
(تاريخ ،جغ رافيا ،علم الطبيعة ،الفزياء ،الكيمياء)
موسيقى ،االبداع ،النشاطات ،الرياضة ،االقتصاد
المحلي ،الد راسات المهنية.ة

الطالب األجانب

االطفال والم راهقين الذين لديهم معرفة جيدة للغة االم
قادرون على تعلم اللغة االلمانية بسهولة وبسرعة،.
استعمل اللغة التي تتقنها اكثر بالتحدث الى طفلك،
هذه الطريقة تساعد الطفل على تعلم القواعد الصحيحة
ألستيعاب لغات اخرى  ،باالضافه الى ذلك يمكن
لطفلكم تعلم لغة االم في المدرسة )(HSK
ومن خالل دورات مقدمة من قبل قنصلية بلدك او
اعضاء من جاليتك ،ومن خالل هذه الدورات والدروس
يمكن لطفلكم أن يتقن ويطور لغته االم  ،ويتعرف على
حضارته وثقافته االصلية ،هذا سوف يشجع على
االندماج في ثقافات مختلفة في سويس را ،ان اتقانه للغة
ثانية يعطيه االفضلية في حياته وفي مستقبله المهني.
ي

[35] Amt für Volksschule
des Kantons Thurgau

مركز االرشاد التعليمي والمهني

يساعد تالميذ المدرسة التكميلية ألختيار مهنتهم،
لالنتقال من المدرسة الى الحياة المهنية او الد راسة
المتخصصه ،ان االرشادات المهنية والتعليمية تبدأ في
الصف الثاني من المدرسة التكميلية ،بشكل دورات
لكامل الصف ،م راكز االستعالم عن المهن تحث الطالب
على االستعالم عن المهن إلختيار المهنة المناسبة،
ويعطي استشا رات عامة لموضوع الحياة المهنية ،أيض ا َ
توعية االهل والمدرسين ،اذا احتاج االمر يمكن الحصول
على معلومات بشأن التعلم والمهن على العنوان
االلكتروني التالي
[36] Amt für Berufsbildung
und Berufsberatung des
Kantons Thurgau
م راكز التوجيه المهني
www.abb.tg.ch > Berufs- und Studienberatung > Angebote für Jugendliche
م راكز اإلستشا رات Berufsberatung
www.berufsberatung.ch > Berufswahl
> Informationen für Fremdsprachige

في مكتبة الثقافات المختلفة يستطيع األوالد إستعارة
كتب في لغات متعددة.ة
[37] Kontaktstelle Heimatli)che Sprache und Kultur (HSK
[10] Bibliothek der Kulturen

عروض التعليم االضافية

عروض التعليم االضافية تساعد الطالب الذين لم
يستطيعوا الحصول على مكان تدريب لمتابعة التعليم
المهنى األساسى ،يمكن االختيار بين الدراسة و
اإلختصاص المهني.ي
لمزيد من المعلومات عن عروض التعليم اإلضافية
المختلفة
www.abb.tg.ch > Brückenangebote
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 .13التعليم المهني والثانويات العامة
بعد التعليم االلزامي يختار الطالب بين التعليم المهني او التعليم الثانوي.ي

التعليم المهني في المؤسسات(من عمر 15سنة) اَ
سويس را لديها نظام ثنائي مهني وأكاديمي لمدة يوم او
يومين في االسبوع ،الطالب يدرس في المدرسة المهنية
وباقي االسبوع يقضيه بالتعلم ألساس المهنة ومها راتها
بالعمل لدى شركة ،المتدرب يتوظف بموجب عقد من
الشركة التي تدفع له راتب ا ً على اساس نوع العمل،
التدريب المهني يكون لمدة سنتين او اربع سنوات
وبعد ذلك يحصل الطالب على شهادة )(EFZ
معترف بها في كل انحاء سويس را.ا

مخطط عن نظام التعليم في سويس را
www.edk.ch
> Bildungssystem CH > Grafik

الشركات المدربة

في كانتون تورغاو هناك اكثر من  3000شركة
تتعهد بتدريب وتوظيف الطالب في أكثر من 160
مهنة

خالل او بعد التدريب المهني يستطيع الطالب أن يتابع
الد راسة للحصول على البكالورية المهنية ،وهذه
الشهادة تخوله الدخول الى معاهد التعليم العالي
والجامعات.ت

التعليم الثانوي (من عمر  15سنة)ة
بعد التعليم االل زامي بامكان التالميذ أن يتابعوا الد راسة
في معاهد ومدارس مختصة في االقتصاد والمعلوماتيه،
كما يستطيعون الد راسة في المدارس الثانوية
والحصول على البكالورية ،حسب نوع الد راسة يستطيع
الطالب اما المباشره بالعمل او متابعة الد راسة في
المعاهد العليا والجامعات.ت

معلومات البحث عن مكان للتدريب المهني
Lehrstellensuche
www.berufsberatung.ch
> Berufswahl > Lehrstellensuche
[36] Amt für Berufsbildung
und Berufsberatung des
Kantons Thurgau

الشهادة

المدة

نوع الدراسة

شهادة المتوسطة المهنية

سنوات 3–4

المدرسة المتوسطة المختصة

شهادة ثانوية مهنية

سنوات 4

المدرسة المتوسطة للمحاسبة
المدرسة المتوسطة للمعلوماتية

شهادة الثانوية العامة

سنوات 4

الثانوية العامة
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[38] Amt für Mittel- und
Hochschulen des Kantons
Thurgau
معلومات عن مختلف انواع المدارس الثانوية  ،مناهجها
التعليمية و الشهادات.ت
> www.amh.tg.ch > Mittelschulen
Broschüre «Mittelschulen des Kantons
»Thurgau

التعليم العالي

الطالب الذين حصلوا على شهادة التعليم المهني
والبكالوريا المهنية ،والذين أنهوا التعليم الثانوي،
يمكنهم التقديم الى الجامعات ومعاهد الد راسات العليا،
الجامعة التقنية االتحادية ( ،(ETHكلية
التعليم أو ـ بعد سنة تدريب ـ يستطعيون الد راسة في
الجامعات والمعاهد العليا.ا

مكاتب االرشادات التربوية في Amriswil
Frauenfeld, Kreuzlingen,
يساعدونكم على إختيار الد راسة المناسبة.ة
مركزإرشاد للتعليم العالي
www.abb.tg.ch > Berufs- und
Studienberatung
معلومات عن اإلمتحانات لتعديل الكفاءات للطالب
الجامعيين حاملي شهادات اجنبية
www.ecus-edu.ch
[38] Amt für Mittel- und
Hochschulen des Kantons
Thurgau

المنح الدراسية

في حاالت معينة يمكن الحصول على منح د راسية او
قروض خاصة لمتابعة التعليم .ويمكن الحصول على
مزيد من المعلومات من مكتب المنح الد راسية التابع
لمكتب المدارس الثانوية والجامعات.ت
اإلعت راف بالدبلومات و المؤهالت الد راسية
[39] Stipendienstelle des
Kantons Thurgau

تعديل الشهادات والكفاءات التعليمية

المكتب اإلتحادي للتأهيل المهني والتكنولوجي هو
المسؤول عن مهام اإلعت راف بالدبلومات والمؤهالت
الد راسية االجنبية المكتسبة في الخارج.ج
الشهادات األجنبية و معادلتها
www.bbt.admin.ch
> Anerkennung ausländischer Diplome
قد يكون لديك خبرة مهنية ألكثر من  5سنوات .في هذه
الحالة ،يمكنك تحت شروط معينة ،تصديق هذه
الخب رات المكتسبة ،مكتب المصادقة يعطيك معلومات
للحصول على مؤهل مهني معترف به في سويس را.ا
[40] Eingangsportal
Validierung des Kantons
Thurgau

الكبار والتعليم المستمر

في سويس را الكثير من البالغين يتابعون التعليم في
دورات تعليمية تدريبية لتحسين خب راتهم المهنية .يتم
تمويل هذه الدورات أحيان ا َ من قبل ربّ العمل.
االشخاص الذين يتابعون د راستهم في التعليم المستمر
تفسح لهم فرص عمل أفضل .تحقق مع صاحب العمل
أو في المدارس الفنية المهني في تورغاو عن العروض
المقدمة في هذا المجال.ل
التعليم المستمر في تورغاو
www.abb.tg.ch > Berufsfachschulen
التعليم المستمر في سويس را
www.weiterbildung.ch
www.ausbildung-weiterbildung.ch
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 .14حماية البيئة
المواطنون في كانتون تورغاو يعطون اهتمام وعناية للحفاظ على
الطبيعة ،واحترام االماكن العامة وحماية البيئة.ة

الحفاظ على الطبيعة

كانتون تورغاو يلعب دوراً مهم ا ً في تأمين الغذاء في
سويس را ،وهناك حوالي  8أآلف م زارع يعملون في قطاع
الزراعة  ،وهناك شركات تؤدي دوراً مهم ا ً في اقتصاد
كانتون تورغاو ،والم زارعون يلعبون دوراً مهم ا ً في
الحفاظ على البيئة الطبيعيه القيمة ،ان العمل الزراعي
يحظى باالحت رام ،ويمنع منع ا ً بات ا ً مث الً المشي على
حقول الم زارع ،والضرر باألشجار وتخويف الحيوانات
او رمي المهمالت في االرياف.ف

Mostindien

كانتون تورغاو يدعى ايض ا ً Mostindien
ومن ناحية أخرى قيل ألنه يقع في شرق سويس را
ويأخذ شك الً شبيها بشكل الهند ،ومن ناحية أخرى
بسبب كثرة أشجار الفاكهة المنتشرة في جميع
أنحاء الكانتون الموجودة منذ العصور الوسطى ،أن
زراعة الفواكه في كانتون تورغاو التي تعد ت راث ا ً منذ
العصور الوسطى مثل التفاح واالجاص ،والكانتون
ايض ا ً معروف بانتاجه عصير التفاح cidre
المعروف بخمر ألتفاح suure Most Apfelwein

احترام االماكن العامة

هناك قوانين في كل بلدية إلرشاد الناس كيف يتصرفون
في االماكن العامة ومعاملة االخرين ،مث الً النفايات يجب
ان تلقى في المستوعبات الخاصة للنفايات ،وايض ا ً عدم
احداث ضجة غير ضرورية  ،االنتباه على الحيوانات
االليفة حتى ال يزعجون االخرين ،يمكنكم الحصول على
نسخة من هذه القوانين في ادارة البلدية.ة

اعادة صناعة النفايات

ان نفايات البيوت تجمع و تفرز بعناية ،كل البلديات
لديها نقاط تجميع للنفايات نسبة الى نوعها مثال
ألزجاج ،ألورق ،ألكرتون ،ألحديد ،ألبطاريات ،ألزيوت،
نفايات المطبخ ،ادوات كهربائية ومواد كيماوية سامة
الخ ...البلدية توزع برنامج للنفايات الذي يعطيك

معلومات عن الزمان والمكان لتجميع هذه النفايات
المتنوعة ،ويتضمن هذا ألبرنامج أيضا مواعيد عن
تجميع النفايات الخاصة مثل الكرتون والورق ،تقريب ا ً
نصف هذه النفايات المجمعة بهذه الطريقة يتم اعادة
تصنيعها والباقي يحفظ في معامل التكرير التي تحترم
البيئة وقوانينها ،لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
ببلديتك.

الميزة السويسرية لتجميع النفايات

في سويس را  95%من الزجاج 90% ،من
االلمنيوم 80% ،من الورق يجمع ويعاد تصنيعه.ه

النفايات الغير قابلة العادة التصنيع

النفايات الغير قابلة العادة التصنيع تجمع و تحرق في
مصانع مخصصة .من جدول المواعيد المخصص
للنفايات الغير قابلة للتصنيع او على الموقع االلكتروني
لبلديتك يمكنك اإلستعالم عن مواعيد جمع هذه النفايات.
ويتضمن الجدول معلومات عن أماكن بيع اكياس
النفايات الرسمية والالصقات ،وأيضا الزمان والمكان
لرمي هذه ألنفايات ،الضريبة على اكياس النفايات
الرسمية والالصقات تحددها البلدية.يمنع منع ا ً بات ا ً رمي
او ترك النفايات في االماكن العامة ،كما يمنع بشدة حرق
النفايات داخل البيوت وخارجها  ،أو رمي ألنفايات في
الم راحض.ض
مركز حماية البيئة في كانتون تورغاو
[41] Amt für Umwelt des
Kantons Thurgau
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 .15الحياة اإلجتماعية والنشاطات
ال ّت رفيه والتسلية مهمتان جدا ،تساعدان الفرد على الراحة واألسترخاء ،تعلم
أشياء جديدة ،الحفاظ على الصحة ولقاء اآلخرين.

الثقافة

كانتون تورغاو يتميز بم راكزه الثقافية الكثيرة والمتنوعة
التى تعود الى األجداد  ،مثل األديرة ،الكنائس،القالع
والقصور ،باإلضافة الى الصناعات اليدوية القديمة
المتنوعة.
فى متاحف كانتون تورغاو تجدون آثار تاريخية متنوعة
تشهد على الحياة فى العصور القديمة.ة
الفن الحديث موجود بكثرة فى م راكز مختلفة مثل م راكز
الفن العصرى والمتاحف في Kartause, Arbon
Kreuzlingen, Frauenfeld, Ittingen
الحياة الموسيقية حيوية .الم راكز الثقافية مثل
Kreuzlingen, Pantorama Amriswil
Kloster Fischingen, Bodensee-Arena
يقدمون حفالت ومهرجانات موسيقية من الكالسيك
وحتى الميوزيكل .عشاق الجاز يلتقون اصحابهم في
مهرجان الجاز العالمي في Frauenfeld
هناك تجدون ايض ا َ مهرجانات الموسيقى االكبر في
سويس را الشرقية Openair Frauenfeld
محبو المسرح يلتقون في  Weinfeldenحيث
يجدون العديد من المسارح الكبيرة والصغيرة والمسارح
في الهواء الطلق.ق
[42] Kulturamt des Kantons
Thurgau
Kulturveranstaltungen im Kanton Thurgau
حفالت ثقافية
www.tgkulturagenda.ch
www.thurgau-tourismus.ch
> Kulturland Thurgau

الرياضة

فى كانتون تورغاو يوجد أكثر من  900نادي للرياضة
وهناك خيا رات كثيرة لنشاطات الرياضة لألطفال،
للشباب ،للبالغين وكبار السن فى الكانتون.إن مكتب
خدمات المواطنين فى البلدية يعطيكم كل التفاصيل
التى تحتاجون اليها ،وتجدون أيضا المعلومات على
الموقع األلكترونى.
[43] Sportamt des Kantons
Thurgau
عناوين اإلتحاد الرياضي في تورغاو
www.vts-tg.ch/verband.asp

نشاطات رياضية شعبية

 SlowUpفى نهاية شهر آب من كل سنه ،
بإمكانك اإلستمتاع لوحدك أو مع عائلتك بالمشى فى
الشوارع الغير مأهولة بالسيا رات فى المناطق
الجذابة فى الجزء األعلى من البحيرة ،يمكنك ركوب
الد راجات أو  Skatingللمزيد من المعلومات
www.slowup-bodenseeschweiz.ch
Frauenfelden Stadtlauf
منذ  1979يقام في ف راونفلد سباق ركض .آخر يوم
سبت من شهر آب في كل سنه هناك مناسبة خاصة
للمشى فى المدينة ويأتي حوالى  1500شخصا
اطفاال و كبار ليتحدوا بعضهم ألبعض.ض
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ألمشي فى المناطق الجبلية ،ركوب الدراجات و

المشي هو من أشهر أنواع الرياضات الممارسة فى
سويس را ،إنها تتيح للجميع من صغار السن والكبار،
النساء والرجال بأن يكتشفوا أج زاء جديدة في كانتون
تورغاو ،ويوجد  1000كم من الطرق المخصصة لرواد
المشي ،إضافة الى ذلك هناك أيضا  900كم من
الطرقات اآلمنة المخصصة لقيادة الد راجات واكتشاف
مناطق جميلة ،على سبيل المثال بحيرة Konstans
هناك طريق مخصص بمحازاة للبحيرة ل .Skating
مكتب السياحة فى كانتون تورغاو يقدم لكم كافة
المعلومات عن هذه النشاطات.
معلومات عن نشاطات المشي وركوب الدرجات وسكايت
www.thurgauer-wanderwege.ch
www.thurgau-tourismus.ch > Aktivland
[44] Thurgau Tourismus

محميات التراث العالمي
Pfahlbauten Unesco

بيوت السكان االوائل في Arbon, Gachnang
 Hüttenwilen, Eschanz,تابعة
لمحميات الت راث العالمي.بيوت على ضفاف النهر،
البحيرة أو مناطق المستنقعات ،يعود تاريخها
الى العصر الحجرى الجديد ( )2200–5500قبل
المسيح وحتى الى العصر البرونزي ()800–2200
قبل المسيح .يمكن زيارة هذه األماكن مشي ا َ او على
الد راجات .معلومات عن االماكن االثرية السياحية
تحصلون عليها من الموقع االلكتروني
www.archeologie.tg.ch

النوادى اإلجتماعية

جمعيات عديدة تتألف من قبل أشخاص الذين يختارون
مشاركة بعضهم البعض فى النشاطات التالية
• هوايات مشتركة،رشاقة ،ثقافة ،الترفية ...ألخ.
• الحاجات المشتركة ألهل وطالب المدارس،
المهاجرين ،كبار السن...ألخ.خ
• األهداف المشتركة :إتحاد تجارى ،جمعيات مهنية
مختصة ،مجموعات ألهداف مشتركة.ة

نشاطات النوادى اإلجتماعية

 50%من الشعب السويسري يشارك في نشاطات
جمعية إجتماعية

كل شخص من أثنين يشارك في النشاطات اإلجتماعية
وينتمي الى الجمعيات في سويس را.
الحياة اإلجتماعية فى سويس را مكثفة جدا ،هناك
عش رات األالف من الجمعيات فى كانتون تورغاو.
الجمعيات المختلفة تلعب دورا هاما فى حياة
الكانتون .يوجد على سبيل المثال :جمعيات رياضية،
نوادي ثقافية ،جمعيات المهاجرين...ألخ  ،واألنتساب
الى إحدى الجمعيات يساعد على اإلندماج فى المجتمع
المحلى ،والجمعيات مفتوحة للجميع للمشاركة فى
نشاطاتها.
لمزيد من المعلومات يمكنك األطالع على الموقع
األلكترونى التابع لبلديتك أو األتصال بمكتب السياحة
أو من خالل إحدى هذه الجمعيات.ت
[45] Benevol Thurgau,
Freiwilligenzentrum
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عناوين اإلتحاد الرياضي في تورغاو
www.vts-tg.ch/verband.asp

الكنيسة الكاثوليكية في تورغاو
www.kath-tg-ch

جمعيات و تنظيمات للشباب في كامتون تورغاو
www.tarjv.ch
الجمعيات الثقافية
www.thurgaukultur.ch > Kulturadressen

الكنيسة البروتستانتية
www.evang-tg.ch

الحياة الدينية

إن دستور دولة سويس را ودستور كانتون تورغاو
يضمنان حرية الدين والمعتقدات ،كل شخص له الحق
بأن يؤمن أوال يؤمن ،وكل شخص له الحرية أن يمارس
حياتة الدينية المناسبة له ،وال يمكن إجبار أحدا على
األعتقاد الدينى.حرية الدين والمعتقد هو حق أساسى
لكل شخص ويمكن ممارستة حسب المعتقد الشخصى.
السلطات السويسرية وسلطات الكانتون تعترف بأهمية
دور الكنائس والجاليات الدينية فى المجتمع ،الكاثوليك
والبروتستانت يمثالن النسبة األكبر والمعتقد األسالمى
يمثل ثالث أكبر جالية دينية فى الكانتون  ،هناك عدة
مجموعات دينية مختلفة وكل هذه المجموعات تتقاسم
العزم على تشجيع ممارسة الحياة الدينية بإنسجام
وحرية.

منظمة المجموعات اإلسالمية في شرق سويس را
www.digo.ch
منظمةالمجموعاتاليهودية
www.swissjews.ch
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 .16المشاركة فى الحياة السياسية
الديمقراطية فى دولة سويسرا تقدم خيارات كبيرة للتعبير عن الرأي والمشاركة فى أمور الشأن العام.م

الديمقراطية المباشرة

الحقوق السياسية التى تسمى أيضا الحقوق الشعبية
متعددة جدا  :حق التصويت ،الحق فى الترشح ،وحق
تقديم مشروع لإلستفتاء.
يمكن للشعب أن يقترح قوانين لإلستفتاء ويحق له رفض
أي مشروع فى الب رلمان ( إستفتاء) فى سويس را
المواطنون هم الشعب ويسمى المستقل )(Souverän
المواطنون لهم الحقوق السياسية على المستوى
الفيدي رالى ،الكانتون والبلديات ،السويسريون مدعوون
الى التصويت عدة م رات كل سنه.التصويت على كل

القوانين المطروحة تنظم من قبل البلديات – الكانتون
والكونفيدي رالية .مجلس األتحاد التى هى الحكومة
السويسرية ،ينتخب من قبل الب رلمان ،وأعضاء
الب رلمان ينتخب من الشعب.الب رلمان السويسرى مؤلف
من مجلسين:المجلس الوطنى الذى يمثل الشعب،
ومجلس الواليات الذى يمثل الكانتونات ،وهذان
المجلسان يشكالن الجمعية العمومية اإلتحادية.

أعضاء الجسم السياسى

من مهام أعضاء مجلس الشعب هو التعبير والمناقشة
وعرض مشاريع قوانين التى يمكن أن تقبل أو ترفض
من الشعب.

المستوى الحكومي

مجلس النواب

مندوبون البلدية

مجلس البلدية

البلديات في تورغاو

مجلس الواليات

مجلس نواب الكانتون

كانتون تورغاو

مجلس اإلتحاد الكونفد رالي

مجلس الوزراء

اإلتحاد السويسري
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المستويات الثالثة للجهاز السياسى

تقريبا  4م رات فى السنة يدعى مواطني كانتون تورغاو
للتصويت على:ى
• الشؤون البلدية ( بناء مسرح(
• شؤون الكانتون ( إنشاء طريق ،بناء مركز أرشيف)
• الشؤون الفيدي رالية
)تعديل قانون فيدي رالى للتأمين للمعاقين)
كل أربع سنوات تحصل إنتخابات للممثلين عن
البرلمان والحكومة على مستوى البلديات،
الكانتونات،الفيدي رالية  ،كما قضاة المحاكم فى
المقاطعات.

الحقوق السياسية للمواطنين األجانب

للتمتع فى الحقوق السياسية السويسرية ككل مواطن
سويسري يجب أن يكون األجنبى حاصال على الجنسية
السويسرية ،أما الذين اليملكون الجنسية السويسرية
اليحق لديهم اي حقوقا سياسة كالتصويت فى الكانتون
أو فى البلديات .بإستثناء الكنائس الكاثوليكية فهي
تمنح االجانب حق التصويت فى كانتون تورغاو.يحق
لكم أن تتقدموا بطلب المشاركة فى التصويت اإلرشادى
فى المدارس.

أشكال أخرى للمشاركة السياسية

الى جانب حقوقك السياسية هناك طرق مختلفة
للمشاركة فى الحياة العامة والتأثير على مستقبل
مجتمعك :النشاط فى جمعيات األحياء التي تسكن بها،
الجمعيات المحلية ،الهيئات المهنية المحترفة –
النوادى الرياضة ،عضو فى هيئة إستشارية أو حزب
سياسى  .المواطنون األجانب كبار وصغارككل
سويسري او سويسرية لهم الحق بتقديم العرض
).(Petitionهذا العرض يعطي كل شخص
الحق بالمناقشات واإلنتقادات ،اإلعت راضات ،وهذا الحق
يعطي كل شخص الفرصة لمناقشة الطلبات والعروض
واإلنتقادات والظلم للسلطات ،وممكن هذا أن يؤثر على
الق رارات المتخذة من قبل الهيئات الرسمية.

[46] Wichtigste politische
Parteien im Kanton Thurgau
األح زاب المهمة في كانتون تورغاو
معلومات للشباب المهتمة بالسياسة
www.jugendforum-tg.ch

التجنيس

حوالى  800شخصا يجن ّس ون كل سنة فى كانتون
تورغاو ،وهذا يعطيهم الفرصة لإلشت راك فى الحياة
السياسية أن حق التصويت  ،وحق الترشيح فى
البلديات والكانتونات وعلى المستوى الفيدي رالى7% :
من سكان تورغاو من حاملي الجوازات السويسرية
مولودون فى الخارج (.)2010
الحصول على الجنسية السويسرية هو إختيار شخصي
ورغبة شخصية  ،على ال راغب بالحصول على الجنسية
أن يكون مندمجا فى الحياة المحلية للكانتون وعلى
صعيد سويس را بالكامل .بلديتك تزودك بمزيد من
المعلومات المتعلقة بالتجنيس.
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راديوهات محلية
[6] R
 egionalradios:
Radio Top
Walzmühlestrasse 51b, Postfach 582
8501 Frauenfeld
Tel. 052 244 88 00, Fax 052 244 88 45
www.radiotop.ch
Frequenz: FM 90.0/97.5/99.5/100.02
أخبار محلية
SRF 1 Regionaljournal,
SRG Ostschweiz
Rorschacher Strasse 150,
9006 St.Gallen
Tel. 071 243 22 14, Fax 071 243 22 00
info@srgostschweiz.ch
Frequenz: FM 94.4/96.0/96.3/96.7/
101.5
Sendezeiten: 06.32, 07.32, 08.08,
11.30, 12.03, 16.30, 17.30 Uhr
تلفزيون محلي
[7] 	Regionalfernsehen:
Tele Top
Walzmühlestrasse 51b, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 725 07 25, Fax 052 725 07 26
info@toponline.ch, www.teletop.ch
[8] 	Klubschule Migros
Bahnhofplatz, Passage, 8500
Frauenfeld
Tel. 052 728 05 05, Fax 052 728 05 09
info.fr@gmos.ch, www.klubschule.ch
مترجمون
[9]	
verdi. Interkulturelles Übersetzen
in der Ostschweiz
ARGE Integration Ostschweiz
Multergasse 11, Postfach 133,
9001 St. Gallen
Tel. 0848 28 33 90, Fax 071 228 33 98
verdi@verdi-ost.ch
www.integration-sg.ch

مكتب الهجرة واالندماج في كانتون تورغاو
[1] 	Fachstelle Integration des Kantons
Thurgau, Migrationsamt
Schlossmühlestrasse 7, 8510
Frauenfeld
Tel. 058 345 67 67, Fax 058 345 67 68
www.migrationsamt.tg.ch
> Fachstelle Integration
المكتب المحلي للهجرة واإلندماج ف راونفلد
[2] 	Regionale Fachstelle für
Integration (FFI) Frauenfeld
Zürcherstrasse 86, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 70 30, Fax 052 724 70 31
migration@stadtfrauenfeld.ch
www.infomig.ch
Kreuzlingen المكتب المحلي للهجرة واالندماج
[3] R
 egionale Fachstelle Integration
Kreuzlingen
Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 677 62 34, Fax 071 677 61 40
integration@kreuzlingen.ch
www.kreuzlingen.ch
www.migration-kreuzlingen.ch
هيئة الهجرة واالندماج في كانتون تورغاو
[4] 	Migrationsamt des Kantons
Thurgau
Schlossmühlestrasse 7, 8510
Frauenfeld
Tel. 058 345 67 67, Fax 058 345 67 68
migrationsamt@tg.ch
www.migrationsamt.tg.ch
الجريدة
[5]	
Thurgauer Zeitung
Promenadenstrasse 16,
8501 Frauenfeld
Tel. 052 723 57 57, Fax 052 723 57 07
redaktion@thurgauerzeitung.ch
www.thurgauerzeitung.ch
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كاريتاس تورغاو
[16] Caritas Thurgau
Felsenstrasse 11, Postfach,
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 80 00, Fax 071 626 80 35
info@caritas-thurgau.ch
www.caritas-thurgau.ch

مكتبة الحضا رات المختلفة
[10] Bibliothek der Kulturen
Haus Sapone
Zürcherstrasse 86, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 70 30
info@bibliothekderkulturen.ch
www.bibliothekderkulturen.ch

جمعية بنفو
[17] Benefo-Stiftung
Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 48 20, Fax 052 723 48 29
benefo@benefo.ch, www.benefo.ch

إتحاد المستأجرين
[11] Mieterinnen- und Mieterverband
Ostschweiz
Webergasse 21, 9000 St. Gallen
Tel. 0900 900 800 (kostenpflichtig)
Keine Beratungen per E-Mail
www.mieterverband.ch/os_top.0.html

مكتب الض رائب في الكانتون
[18] Kantonale Steuerverwaltung
(KSTV)
Schlossmühlestrasse 15,
8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 14 14, Fax 052 724 14 00
info.sv@tg.ch
www.steuerverwaltung.tg.ch
إتحاد العمال في تورغاو
 hurgauer Gewerkschaftsbund
[19] T
(TGGB)
Gaswerkstrasse 9, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 720 50 15
info@tggb.ch, www.tggb.ch
مكتب المساواة بين النساء والرجال
[20] E
 idgenössisches Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann
(EGB)
Schwarztorstrasse 51, 3003 Bern
Tel. 031 322 68 43, Fax 031 322 92 81
ebg@ebg.admin.ch, www.ebg.admin.ch
الهيئة اإلتحادية ضد التمييز العنصري
[21] Eidgenössische Kommission
gegen Rassismus (EKR)
Inselgasse 1, 3003 Bern
Tel. 031 324 12 93, Fax 031 322 44 37
ekr-cfr@gs-edi.admin.ch
www.ekr.admin.ch

هيئة المواصالت
[12] Strassenverkehrsamt
des Kantons Thurgau
Moosweg 7a, Postfach, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 32 11, Fax 052 724 32 58
info@stva.tg.ch, www.stva.tg.ch
صندوق التعويضات في تورغاو
[13] A
 usgleichskasse des Kantons
Thurgau (AKTG)
Amt für AHV und IV des Kantons
Thurgau
St. Gallerstrasse 13, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 724 71 71, Fax 052 724 72 72
info@aai-tg.ch, www.aktg.ch
غرفة التجارة والعمل في تورغاو
[14] Amt für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) des Kantons Thurgau
Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 23 82, Fax 052 724 27 09
hotline.wirtschaft@tg.ch, www.awa.tg.ch
الضمان اإلجتماعي
[15] Fürsorgeamt des Kantons Thurgau
St. Gallerstrasse 1, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 24 99, Fax 052 724 25 86
www.fuersorgeamt.tg.ch
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تربية ذو الحاجات الخاصة
[29] H
 eilpädagogische Früherziehung
Thurgau
Thundorferstrasse 3, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 722 20 17, Fax 052 722 35 37
www.hfe-tg.ch
مكتب االحوال الشخصية
[30] Amt für Handelsregister und
Zivilstandswesen des Kantons
Thurgau
Bahnhofplatz 65, 8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 70 70, Fax 058 345 70 71
sekretariat.hz@tg.ch, www.hz.tg.ch

هيئة م راقبة العمل
[22] Arbeitsmarktaufsicht des Kantons
Thurgau
Bahnhofplatz 65, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 28 80, Fax 052 724 28 86
schwarzarbeit@tg.ch
www.awa.tg.ch > Arbeitsinspektorat
[23] Perspektive Thurgau
Schützenstrasse 15, Postfach 297,
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 02 02, Fax 071 626 02 01
info@perspektive-tg.ch
www.perspektive-tg.ch

[31] HOT Homosexuelle Organisation
Thurgau
Postfach 355, 8501 Frauenfeld
Tel. 079 398 83 93
(abends bis 21.00 Uhr)
info@hot-tg.ch, www.hot-tg.ch

[24] Selbsthilfe Thurgau
Freiestrasse 4, Postfach,
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch
www.selbsthilfe-tg.ch

مكتب إستشارة للنساء المتعرضات للعنف
[32] Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen Thurgau
Rheinstrasse 8, Postfach 1002,
8500 Frauenfeld
Tel. 052 720 39 90
frauenberatung@stadtfrauenfeld.ch
www.frauenberatung-tg.ch

[25] Spitex Verband Thurgau
Freiestrasse 6, Postfach,
8570 Weinfelden
Tel. 071 622 81 31, Fax 071 622 81 34
info@spitextg.ch, www.spitextg.ch

مكتب إستشارة ضد العنف االسري
[33] Fachstelle Häusliche Gewalt
Kantonspolizei Thurgau
St. Gallerstrasse 17, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 728 29 05
fachstellehg@tkapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch > Häusliche Gewalt
مكتب إستشارة ضد العنف
[34] K
 onflikt.Gewalt – Gewaltberatung
für Männer, Frauen und Jugendliche
Beratungsstandorte in Weinfelden,
Winterthur und St. Gallen
Tel. 078 778 77 80
kontakt@konflikt-gewalt.ch
www.konflikt-gewalt.ch

[26] Pro Senectute Thurgau
Zentrumspassage, Rathausstrasse 17,
Postfach 292, 8570 Weinfelden
Tel. 071 626 10 80, Fax 071 626 10 81
info@tg.pro-senectute.ch
www.tg.pro-senectute.ch
الصليب االحمر في تورغاو
[27] S
 chweizerisches Rotes Kreuz
Kanton Thurgau
Rainweg 3, 8570 Weinfelden
Tel. 071 626 50 80, Fax 071 626 50 81
geschaeftsstelle@srk-thurgau.ch
www.srk-thurgau.ch
[28] Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen
Marktstrasse 8, Postfach,
8501 Frauenfeld
Tel. 052 723 25 35, Fax 052 723 25 40
thurgau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
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مركز معادلة الشهادات
[40] Eingangsportal Validierung des
Kantons Thurgau
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 13 87, Fax 052 724 13 89
validierungen@tg.ch
www.abb.tg.ch > Lehraufsicht
> Qualifikationsverfahren > Validierung
مكتب حماية البيئة
[41] Amt für Umwelt des Kantons
Thurgau
Bahnhofstrasse 55, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 24 73, Fax 052 724 28 48
umwelt.afu@tg.ch, www.umwelt.tg.ch
مكتب الثقافة
[42] Kulturamt Thurgau
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 22 46, Fax 052 724 21 81
kulturamt@tg.ch, www.kulturamt.tg.ch
مكتب الرياضة
[43] Sportamt Thurgau
Zürcherstrasse 177, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 25 21, Fax 052 724 22 59
sportamt@tg.ch, www.sportamt.tg.ch
مكتب السياحة
[44] Thurgau Tourismus
Egelmoosstrasse 1, Postfach 1123,
8580 Amriswil
Tel. 071 414 11 44, Fax 071 414 11 45
info@thurgau-tourismus.ch
www.thurgau-tourismus.ch
[45] Benevol Thurgau
Freiwilligenzentrum
Freiestrasse 4, 8570 Weinfelden
Tel. 071 622 30 30, Fax 071 622 30 69
info@benevol-thurgau.ch
www.freiwilligenzentrum.ch

مديرية التعليم في تورغاو
[35] Amt für Volksschule des Kantons
Thurgau
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 26 54, Fax 052 724 29 64
www.av.tg.ch
مديرية التعليم والمهن في تورغاو
[36] Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung des Kantons
Thurgau
St. Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 13 70, Fax 052 724 13 73
abb@tg.ch, www.abb.tg.ch
تعليم اللغة االصلية
[37] K
 ontaktstelle Heimatliche Sprache
und Kultur (HSK) des Kantons
Thurgau
Amt für Volksschule
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 27 72
www.av.tg.ch
> Schulentwicklung > HSK-Unterricht
مديرية التعليم العالي في تورغاو
[38] A
 mt für Mittel- und Hochschulen
des Kantons Thurgau
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 22 26, Fax 052 724 22 48
amh@tg.ch, www.amh.tg.ch
مكتب المنح المدرسية
[39] Stipendienstelle des Kantons
Thurgau
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 22 77, Fax 052 724 22 97
amh@tg.ch
www.amh.tg.ch > Stipendienstelle

االح زاب المهمة في تورغاو
[46] W
 ichtigste politische Parteien im
Kanton Thurgau:
Christlichdemokratische Volkspartei
(CVP)
www.cvp-thurgau.ch
Sozialdemokratische Partei (SP)
www.spthurgau.ch
Freisinnig-Demokratische Partei
(FDP)
www.fdp-tg.ch
Schweizerische Volkspartei (SVP)
www.svp-thurgau.ch
Bürgerliche Demokratische Partei
Schweiz (BDP)
www.bdp-tg.info
Die Grünen
www.gruene-tg.ch
Grünliberale Partei (GLP)
www.tg.grunliberale.ch
Eidgenössisch-Demokratische Union
(EDU)
www.edu-udf.ch
Evangelische Volkspartei (EVP)
www.evp-thurgau.ch
www.sozialnetz.tg.ch
يقدم لمحة شاملة عن العروض في المجال
االجتماعي في الكانتون

ارقام الطوارئ في سويسرا
البوليس
االطفائية (حريق ,ماء ,غاز(ز
اسعافات اولية/إسعاف
( Dargebotene Handازمات نفسية(
( Toxikologische Informationszentraleحاالت التسمم(م
 Kinder- und Jugendnotrufتلفون طوارئ لألطفال

117
118
144
143
145
147

في حالة الطوارئ
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إبقى هادئا
ح ّد د المخاطر
إبتعد عن المخاطر ,احمي نفسك
أتصل بخدمات الطوارئ
ساعد االخرين
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