
 

 

 

 
 نكسلا نع ة$#"
  

م-ألا : 
ا%$#س •  '(

) اًتقؤم  كئوجل  لوبق  متو  (<=نجأ  تنأ  له   (Ausweis F) تامولعم Pع  لوصحلا   '(
) بغرتو   

؟خروWز نوتنا]   '(
) ش[علا   لوح 

ش[عت • نأ  دẀت  فcكو  نيأ  كسفنب  ررقت  نأ   kكنكم الف   pكتيدل نم  اcًلام  اًمعد  تcقلت   اذإ 
قح • دجوي  كلذ ، ال  عمو  راجkإلا  . فcلاzت  عافترا  ةkدل|لا  ددحت  كسفنب ،  ةقش  نع   pثح|لا كل  حمُس  اذإ   

pك ةصاخ  ةقش  Pع  لوصحلا   '(
) )�وناق 

) . 
�غ •� لzش�  ةلW#ط  لمعلا  �إ  كتالقنت  تنا]  اذإ  لاثملا  ل�cس  Pع  ةنيعم ،  فورظ  لظ   '(

) ةkدل|لا  �يغت �  kنكم  
ةصاخلا تاجاcتحالا  دكؤت  بcبطلا  ةداهش  تنا]  اذإ  وأ  لوقعم  . 

 
 

ماع  ل4ش2 
رادقم   pدلkة ل]  ددحت  ءوجللا  . ةkاعر  دعاوقل  اًقفو  خروWز  نوتنا]   '(

) اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألا  معد  متي   
'(
) اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألا  ش[ع  ةcفcك  ةkدل|لا  ررقت  اًتقؤم  . هلوبق  مت  يذلا  صخشلا  اهاقلتي  (�=لا  لاومألا   

ت اkدل|لا �يغتب � اcلام 
�

ةkدل|لا  مهمعدت  نيذلاو  اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألل  اًمومع  حمسُ    ا%$#س .ال 
 

ة7ساسألا تاجا7تحالاو  راج@إلا  معدلا :  تامدخ 
 kش[ع ،تاkدل|لا   pضع  '(

) .  pدلkة ل]   '(
) ف  لتخم لzش�  اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألا  ةماقإ  مcظنت  متي   

حاتت اً|لاغ ال  نẀخآ  . )��ئجال  صاخشأ  عم  زكرم   '(
) يأ  ،ةcعامج  ن§اسم   '(

) اًتقؤم  مهلوبق  مت  نيذلا  صاخشألا   
kلصح ءوجللا  . ةقطنم  نم  نẀخآ  صاخشأ  عم  ش[علا  مهيلعو  ةصاخلا  مهتقش   '(

) ش[علا  ةصرف  مهل   
،ةداعلا ال  '(

) ،كلذ  عمو  لقأ  . (�ام  معد  Pع   ( ءوجللا ز§ارم  ةcعامج ( ن§اسم   '(
)  kنوش[ع نيذلا  صاخشألا   

تاkافنلا نم  صلختلاو  ويدارلاو  نوẄفلتلا  ەاcملاو و  ءا̀»هªلا  موسر  عفد  كcلع   )��عتي 
 

pدلkة ل]  ررقت  ا%$#س  .  '(
) اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألل  ةصاخ  اًققش  رجؤت   pدلkتا اًضkأ  كانه  كلذ ،  عمو   

ةقشل راجkإ ا عافترا  ىدم  اهسفنب  . 
 
 

؟ة@دلFلا  LMيغت  نكمملا  نم   ل- 
ةقفاوملا   kنكم  . ر<�م نود  ةkدل|لا  �يغت � ةkدل|لا  نم  اcلام 

�
)��موعدملاو  اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألل   kنكم  ال 

�إ كرحتم ،  (°رك  مدختسم  لاثملا  ل�cس  Pع  ام ،  صخش  جاتحا  اذإ  ةkدرفلا  . تالاحلا   '(
) ةkدل|لا  �يغت � Pع   

�يغتل�  pبلط مدقتلا  نكمcف  ةkدل|لا ،   '(
) بسانم  نكس  هkدل  س[لو  ةcحص  با|سأل  ق  ئاوعلا نم  ةcلاخ  ةقش   

ناzمإلا ردق  ةلصفم  نوكت  نأ   kبج (�=لاو  بcبط ،  ةداهش  بولطم  تالاحلا ،  ەذه  لثم   '(
)  ةkدل|لا  .

 
 �� يغت Pع  ةقفاوملا   kنكم .  pعcةد  pدلkة  '(

) ةفcظو  ()=عملا  صخشلا  �وت  اذإ  ةkدل|لا  �يغت � بلط  اًضkأ   kنكم  
Pع اًدج  ةرخأتم  ةرك|م  لمع  تاعاس  وأ  لوقعم  �غ � لzش�  لW#ط  لقنت  هkدل  ()=عملا  صخشلا  نا]  اذإ  ةkدل|لا   

pبتكم اًضkأ  لمعلا  بحاص  مدقتي  نأ  دcجلا  نم  تالاحلا ،  ەذه  لثم   '(
)  . تاkدرولا ماظنب  لمعلا  لاثملا ،  ل�cس   

ىرخأ �إ   pدلkة نم   kفلتخ بلطلا  Pع  ةقفاوملا  ن  إف كلذ ،  عمو  ةkدل|لا  . �يغتل � لوؤسملا  ةcعامتجالا  ةkاعرلا  . 
 

 
 



 

 

 
نوتناOلا  LMيغت 

وأ ة¶ألا  لمش  مل  مت  اذإ  لاثملا  ل�cس  Pع  ةردان ،  تالاح   '(
) اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألل  نوتنا·لا  �يغت �  kنكم  

)��لجسم لا ءا]̧%لاو  جاوزألا  ذخأ  متي  ام  ةداعف  ،(Pئاع  ب¹س�  وتنا·لا  �يغت � مت  اذإ    . يدج رطخ  كانه  نا]  اذإ   
براقألا Pع  يوق  دامتعا  كانه   kنوك نأ   kبج طقف  . را|تعالا   '(

) «قلا  لافطألاو  )��ش اعتملا  ءا]̧%لاو   
لاثملا ل�cس  Pع  ةcئانث¼سا ،  ةcبط  ةلاح   '(

) مcسج  رطخ  ب¹س�  نوتنا·لا  �يغت � Pع  ةقفاوملا   kنكم نẀخآلا  .  
ةصاخلا تاعا))�لا  �تعت > ، ال  ةW%$#سلا ةرجهلا  ةراز  تاسراممل و اًقفو   . ةنيعم ةcبط  تامدخ  �إ  لوصولا  )��كمتل   

نوكت ام  ةداعو  نوتنا·لا ،  �يغت � ةرجهلل  ةلودلا  ةراز  ررقت و  . اً��طخ اًدkدهت  )��قpاسلا  جاوزألا  عم  لاثملا  ل�cس  Pع   
ة »#لطم )��نوتنا·لا  ال]   ةقفاوم 

 
وأ ةفcظو  مهيدل  نا]  اذإ  اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخش  ألل اًضkأ  نوتنا·لا  �يغتب � حمس   ررق  ءاج  ماع 2021،  ةkاهن   '(

)  
ةcعامتجا تادعاسم  تcقلت  اذإ  نوتنا·لا  �يغت �  kنكم . ال  رخآ نوتنا]   '(

) ()=هم  بWردتب   kنوموق . 
 

؟نكسلا عم  لTاشم  يدل   Vنا اذإ  لعفأ   اذام 
درفلا  فقوم  ح̧¶  نكمWو  لوؤسملا  (Áامتجالا  �Âاصخألا 

) عم  ةcصخش  ةلpاقم  نع  ثح|لا   kنكم �وأ ،  ةوطخك   
نم نوناعWو  (Áامج  نكسم   '(

) )��مcقملاو  اًتقؤم  )��لوبقملا  صاخشألل   kنكم  ، لاثملا ل�cس  Pع   . pصفتلاcل  
ةcحص با|سأل  ةحارلا  �إ   pةجاح مهنأ  بcبط  ةداهش�  لوؤسملا  (Áامتجالا  �Âاصخألل 

) اوح̧%   نأ  ةcسفن  لÃاشم   
ةصاخلا مهتقش   (�اتلا»و 

 
عم  ةلpاقم  �إ  ةصصختم  ةمظنم  وأ  ةلا]و  نم  صخش  باحطصا  اًضkأ  دcفملا  نم   kنوك دق  ناcحألا   pضع  '(

)  
لاثملا ل�cس  Pع  ،اًق|سم  اهب  لومعملا  تاداشرإلاو  )��ناوقلا  ةفرعم  مهملا  نم   ، كلذ عمو   . (Áامتجالا �Âاصخألا 

)  
اkاضقلا ەذهب  ةصصختم  ةcعمج   نم 

 
ر  ارقلا دض  نوناق 

ً
ا هسفن  نع   kعفاد نأو  اcًئاضق  اًرمأ   kبلط نأ  ةkدل|لا  نم  رارق  Pع  قفاوي  صخش ال  يأل   kنكم  

م عدلا Pع  لوصحلل  ةلقتسملا  ةراش¼سالا   pز§ارم لاصتالا   kكنكم 
 

اهب ةناعتسالا  نكم@  رومألا  ەذهب  ةصصختم   تا7عمج 
 

اًتقؤم )��لوبقملا  صاخشألا  نؤش�  ةصصختم  ةمظنم   map-F 
f.ch-http://www.map 

 
ءوجللا   (<=لاطل  خروWز  تاراش¼سا  زكرم   ZBA 

https://www.zbasyl.ch  
 

ةcعامتجالا   ةkاعرلا   pناوق��( صصختم  لقتسم  بتكم   UFS 
https://www.sozialhilfeberatung.ch  

 
  


