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پناھندگانی که پذیرفته شده اند
– کارت شناسايی B
پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته
شده اند
– کارت شناسايی F
افراد دیگری که به طور موقت پذیرفته
شده اند
– کارت شناسايی F
farsi/farsi/farsi

به سويس خوش آمديد!

شما در سوییس یا به عنوان پناھنده پذیرفته شده یا به صـورت موقـت به
عنوان پناھنده پذیرفته شدید .وضعیت شما مشمول قوانین خاصی است
که در این بروشور در آن باره به شما اطالعات میدھـیم .شـما اکنـون دیگر
برای مدت طوالنیتری در سوییس زندگی خواھیـد کـرد .بنـابراین ،مھم است
که شما به خوبی جـذب زنـدگی در سـوییس شـوید و سـریع جـا بیفتید .در
این راستا الزم است حقوق و وظایف خود را بدانید و تـالش کنید کار بیابید
و تحصیل کنید .در این جزوه ،شما اطالعات بنیادی و
لینکھاي آدرس و اطالعات جزئیتری را درباره وضعیت خود خواھید یافت.
دبیرخانه دولتی برای امور مھاجرت SEM
اين جزوه بشکل الکترونيکی نيز در صفحه ی زير قابل دريافت است ،آن هم به
زبانهای :آلمانی ،فرانسوای ،ايتاليای ،انگليسی ،عربی ،تيگرينی ،کردی ،تبتی،
فارسی ،تاميلی ،سومالی و زبان صربی/کرواسی/بوزنی
www.sem.admin.ch/info-integration
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اطالعات کوتاه و مقررات
فهرست
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پناھندگانی که پذیرفته شده اند
– کارت شناسايی B
پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته شده اند
– کارت شناسايی F
افراد دیگری که به طور موقت پذیرفته شده اند
– کارت شناسايی F

پناھندگانی که پذیرفته شده اند
– کارت شناسايی B

B

کسی به عنوان پناهنده محسوب میشود که در ميهن خودش يا در کسی
پناھنـده محسوب میشود که در میھن خود یا در کشور مبداء ،بخاطر نژاد،
دیـن ،ملیت ،تعلق به یک گروه اجتماعی یا بخاطر اعتقادات سیاسی بـه
طـور جدی در وضعیت نامساعدی بوده یا ترس موجه و مدلل دارد که بوط به
وضـعیت پناهندگی (کنواسیون پناھندگی ژنو) اسـت .وضـعیت نامسـاعد
بـه ویژه شـامل بـه مخاطره افتادن جـان و زنـدگی و آزادی و ھمچنـین
اقـداماتی میشود که منجر به فشار روانی غیرقابل تحمل میشوند .دالیل
خاص زنـان در فرار از موطن نیز مدنظر قرار گرفته شده است .کنوانسیون
پناھندگی ژنو میگوید ھیچکس را نباید به کشوری برگرداند یا تبعید کرد که
در آن تحت تھدیدھای فوق قرار داشته است.

مبانی حقوقی

وضعیت حقوقی پناھندگان در قانون پناھندگی تعیین شده است (مادهی 58
تا  62قانون پناھندگی) .قــانون پناھنــدگی را میتــوان در ایــن صــفحه
مشــاھده کــرد:
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_31.html

مجوزھای صادره

3

پناھندگان پذیرفته شده مشمول دریافـت یـک مجوز اقامت در کانتونی میشوند
ً
قانونا در آن سکونت دارند )کارت شناسایی خارجیان نوع ' .)'Cمدت اعتبار این
که
کارت شناسایی یک سـال است ،ولی تا زمانی که شرایط پناھندگی وجود دارد،
تمدیـد مـیشـود .بعد از  10سال اقامت در سوییس ،ممکن است مجوز اقامت
دایم (کـارت شناسی '  'Bبرای پناھندگان پذیرفته شده صادر شود ،منوط به آن
کـه شرایط جذب آنھا در جامع لحاظ شده و علتی برای لغو نباشـد .کسـانی که با
موفقیت جذب میشوند و میتوانند به زبان اقامـت صـحبت کننـد ،میتوانند پنج
سال بعد از اقامت قانونی ،برای دریافت مجـوز اسـکان دایم اقدام کنند.

F

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته
شده اند
– کارت شناسايی F

کسی پناھنـده پذیرفته شده موقت محسوب میشود که شرایط یـک
پناھنـده را داشته باشد ،اما پناھندگی نگرفته است ،زیرا دالیلـی وجـود
دارد که باعث خروج او از پناھندگی میشود .این وضعیت مربـوط بـه زمـانی
است که وضعیت پناھندگی با ترک وطن یا کشور مبداء مطرح شـده اسـت
یا ناشی از عملکرد او بعد از خروج بوده است .پناھنـدگانی کـه بـه علت وجود
دالیلی از پناھندگی خارج شدهاند ،به صورت موقـت پذیرفتـه
میشوند.

مبانی حقوقی

وضعیت قانونی پناھنـدگان بطـور موقت پذیرفته شده از کنوانسیون ژنو
) (AIGاستنتاج میشود .پذیرش موقت در قانون فدرال در مورد خارجیان و جذب
ماده ی (88الف )83-تعیین شـده اسـت .در لینـک زیـر مـیتوانیـد قـانون
مربوطـه را بخوانیـد:
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

مجوزھای صادره

پناھندگان و افراد دیگری که بطور موقت پذیرفته شـده اند کـارت شناسـایی
نـوع '  ' Fدریافت میدارند .این کارت شناسایی برای حداکثر  12ماه صـادر میشود
و میتواند از سوی کانتون محل زنـدگی شـخص مربوطـه بررسـی و برای  12ماه
دیگر تمدید گـردد .افـرادی کـه بطـور موقـت پذیرفتـه شده اند ،میتوانند بعد از پنج
سال اقامت در سـوییس درخواسـت مجـوز اقامـت (کـارت شناسـایی '  )' Bکننـد.
ادارهی مربوطـه ھنگـام بررسـی موضوع ،میزان جذب فرد در جامعه ،روابـط
خـانوادگی و معقـول بـودن بازگشت فرد به کشور مبداء را میسنجند.
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F

افراد دیگری که به طور موقت پذیرفته
شده اند
– کارت شناسايی F

فرد پذیرفته شده موقت ،فردی است که درخواست پناھنـدگی او
رد شده است ،اما به دالیل زیر ،امکـان بازگردانـدن و اخـراج آنھـا نیست :اجبار
به برگشت ممکن نیست (مـثال ،مـدارک مسـافرتی از فـرد یافـت نشـده
(مـثال اگـر اخـراج وی بـا حقـوق بینالمللی در مغایرت
اسـت) ,مجـاز نباشـد
ً
(مثال به علت جنـگ یـا
است
غیرمنطقی
باشد) یا
ً
خشونت کلی در کشور مبداء(.

مبانی حقوقی

وضعیت قانونی پناھندگان بطور موقت پذیرفته شده از کنواسیون ژنو استنتاج
میشود .پذیرش موقت در ماده ) (a 83-88تعین شده ) (AIGمیشود .قانون
فدرال در مورد خارجیان و جذب است .در لینک زیر میتوانید قانون مربوطه را
بخوانید :
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

مجوزھای صادره

پناھندگان و افراد دیگری که بطور موقت پذیرفته شـده اند کـارت شناسـایی
نـوع '  ' Fدریافت میدارند .این کارت شناسایی برای حداکثر  12ماه صـادر میشود
و میتواند از سوی کانتون محل زنـدگی شـخص مربوطـه بررسـی و برای  12ماه
دیگر تمدید گـردد .افـرادی کـه بطـور موقـت پذیرفتـه شده اند ،میتوانند بعد از پنج
سال اقامت در سـوییس درخواسـت مجـوز اقامـت (کـارت شناسـایی ' )' Bکننـد.
ادارهی مربوطـه ھنگـام بررسـی موضوع ،میزان جذب فرد در جامعه ،روابـط
خـانوادگی و معقـول بـودن بازگشت فرد به کشور مبداء را میسنجند.
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پناھندگان قبول شده ,پناھندگانی که بطور موقت پذیرفته شده اند در
ھمان مرحله درخواست پناھندگی یا بعد از تکمیل روند پناھندگی به یک
کانتون انتقال داده میشوند .آنھا بعد از صدور حکم پناھندگی نیز در ھمان
کانتون زندگی میکنند .شما میتوانید درکانتونی که به آن انتقال داده شده
اند ,محل زندگی خود را آزادانه انتخاب کنند .ممکن است مقامات کانتون
محلی برای اسکان پناھندگانی که بطور موقت پذیرفته شده اند ,تامین
کرده و آنھا از مزایای رفاھی اجتماعی استفاده کنند .شما باید آدرس محل
زندگی خود را در اختیار اداره کانتون مربوطه بگذارید .کارت شناسی خارجی
صادر شده تنھا در کانتونی معتبر است که فرد به آنجا معرفی شده است.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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اسکان

دانستنیھای مفید برای مستأجران به  16زبان:
www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/
info-blatt-wohnen/infoblatt.html
کانون مستأجران سوييس:
www.mieterverband.ch

B

تغيير کانتون

پناھندگان پذیرفته شده میتوانند درخواسـتی برای تغییر کانتون به اداره
معموال درخواست زمانی
مھاجرت کانتون موردنظر برای جابجـایی بدھند.
ً
قبول میشود که فرد بصورت دایم وابسته به مزایای رفاھی اجتماعی
نباشد یا طبق قوانین مھاجرت ،دلیلی برای پس گرفتن پناھندگی اعطاشده
به وی موجود نباشد.

F

پناھنـدگانی کـه بطـور موقت پذیرفته شده اند میتوانند درخواست تغییر
کانتون بدھند.
معموال درخواست زمانی قبول میشود که فرد به صورت
ً
دایم وابسته به مزایـای رفاھی اجتماعی نباشد یا طبق قوانین مھاجرت،
دلیلی بـرای پسگـرفتن پناھندگی اعطاشده به وی موجود نباشد .درخواست
ً
مستقیما به  SEMارسال شود.
تغییر کانتون بایـد

F

خارجیانی که بطور موقت پذیرفته شده اند ،میتوانند درخواست تغییر
ً
مستقیما برای  SEMارسال شود.
کانتون بدھنـد .درخواسـت باید
سـپس  SEMبـا کـانتون مـوردنظر مشورت کرده و درباره تاییـد یـا عـدم تاییـد
درخواسـت تصـمیمگیری میکند .درخواستھا زمانی پذیرفته میشود که منجر
به پیوسـتن افـراد خانواده به یکدیگر شود و ھر دو کانتون نیز با تغییر کانتون
موافق باشند.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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سفر به خارج

پناھجویان رسمی و پناھجویان موقت میتوانند در اداره مھاجرت در کانتون
خود درخواست صدور مدرک سفر مخصوص پناھجویان را بنمایند و با این
مدرک می توانند به خارج سفر کنند و سپس به سوییس بازگرداند .برای
این کار باید شخصا در اداره مربوطه حاضر شوند .این مدرک سفر از سوی
دبیرخانه دولتی  SEMبرای امور مھاجرت صادر میشود و معموال  5سال
اعتبار دارد.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

F
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توجه :مدرک ویژه سفر حق سفر به وطـن یـا کشـور مبـدا را بـه شـما نمیدھد .اگر
یک پناھجوی پذیرفته شده یا پناھجویی که بصـورت موقـت پذیرفته شده است
به وطـن یـا کشـور مبـدا خـود سـفر کنـد ،وضـعیت پناھندگی ایشان لغو میشود.
به عالوه ،الزم به ذکر است که مدرک سفر پناھنـدگان بصـورت خودکـار ،شما را
مجاز به سفر به سایر کشورھا نمیکند .ورود به حـوزه شـینگن به منظور توریسم
معموال برای مدت سه ماه بدون ویزا انجام مـیشـود .شما برای ورود به سایر
کشورھا ،نیاز به ویزا دارید .لطفا در ایـن باره از مقامات کشوری استعالم بگیریـد
کـه قصـد سـفر بـه آنجـا را دارید.

افـرادی کـه بطـور موقـت پذیرفته شده اند ،نمیتوانند آزادانه به خارج سفر
کنند .آنھا بایـد گذرنامه ی صادره توسط کشور خـود را بـه دبیرخانـه ی اداره
مھـاجرت تحویل دھند .در موارد موجـه (مثـل بیـماری جـدی یـا مـرگ یـک
ً
شخصا در اداره مھاجرت کانتون حاضر شده و
عضـو خانواده) ،شما میتوانید
درخواست ویزای برگشت کنید .افرادی که امکان تھیـه پاسـپورت کشـور خود
را ندارند ،میتوانند درخواست پاسپورت ویژه خارجیان کننـد کـه با آن بتوانند
به کشور خود سفر کنند .ایـن مـدرک سـفر فقـط بـرای سفرھای تاییدشده
معتبر است.

B
پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

F
F
پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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به ھم پیوست اعضای خانواده یا پناھندگی
خانوادگی
پناھنـدگان قبول شـده مجـاز ھسـتند افـراد خانواده خود (ھمسر ،شریک
زندگی به ثبت رسـیده و ھمچنـین بچـه ھای زیر  18سال) را به سوییس
بیاورند .این اعضای خـانواده بـه عنـوان پناھنده پذیرفته میشوند و حق
پناھندگی دریافت میکنند ،مشـروط بـه آنکه این رابطه خانواده قبل از فرار
آنھا وجود داشته باشد و ھـیچ شریط خاص منجر به ممانعت وجود نداشته
باشد .فرزندان پناھندگان موقت که بعد از تایید وضعیت پناھجویی در
سوییس متولد شده باشند ،بصورت خودکار به عنوان پناھجو محسوب
نمـیشـوند .به ھمین علت ،الزم است در اسرع وقت بعـد از تولـد کـودک،
درخواسـت پناھجویی به  SEMارائه شود تا کودک وضعیت پناھجویی
دریافت کند.
پناھنـدگانی کـه بطـور موقـت پذیرفتـه شدهاند و ھمچنین افراد دیگری که
بطور موقت پذیرفته شـدهاند بایـد حداقل سه سال بعد از پذیرش
موقت خود در اداره مھاجرت کانتون صبر کنند و بعد درخواست به ھم
پیوستن افراد خانواده خـود را بنماینـد .تنھا زوجین ،شرکای ثبت شده و
بچه ھای مجرد زیر  18سال میتوانند به خانواده خود در سوییس بپیوندند.
شرط به ھم پیوستن افـراد خـانواده این است که آنھا در یک خانوار با ھم
زندگی کنند ،و منـزل مسـکونی آنھا در سوییس به اندازه کافی بـزرگ باشـد
و خـانواده متکـی بـه مزایای اجتماعی نباشد و بتواند به زبان محلی محـل
اقامـات زنـدگی کند اگر الزامات زمانی مربـوط بـه به ھم پیوسـت خـانواده
رعایـت شـود ،درخواست به ھم پیوستن خانواده باید ظرف مدت  5سال
آتی ارائه شود .درخواست مربوط به آوردن کودکان باالی  12سال باید
ظرف مدت  12مـاه بعد ارائه شود.
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پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

انتگراسيون (جذب و جاافتادن در جامعه(

کسانی که طوالنی مدت در سوییس زندگی میکنند ،باید ھر چـه سـریعتر و
پیوسته خود را جذب این جامعه کند .به این منظور ،شما باید اطالعات الزم
را جمـع اوری کـرده و سـعی کنیـد زبـان محلـی را بیاموزیـد ،در جستجوی کار
باشید و در زندگی اجتماعی مشارکت کنید .سوییس از ایـن پروسه جذب با
برنامه ھا و پروژه هایی حمایت مـیکنـد و تـالش میکنـد فرصتھای برابـری را
بـرای ھمـه فـراھم کنـد .ھـدف جـذب ھـمزیسـتی مسالمت آمیز بومیان و
غیربومیـان در لـوای ارزشھـای قـانون اساسـی فدرال و بر مبنای احترام
متقابل و بردباری است.
اطالعات بیشتر در مورد سیاست جذب در سوییس:
www.integrationsagenda.ch
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration.html

– شناسايی
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حمايت از انتگراسيون

سازمانھای دولتی و خصوصی متعددی دوره ھا و برنامه ھایی را به
منظور حمایت از پناھندگان پذیرفته شده ،پناھندگان بطـور موقـت پذیرفتـه
شده و افراد دیگر بطور موقت پذیرفته شده در پروسه جذب در سـوییس
اجرا میکنند .توصیه میشود درباره این خـدمات مشـاوره گرفتـه و از منافع
آنھا استفاده کنید .اطالعات الزم را میتوانید در مراکز تخصصی
جذب یا در مراکز کانتونی جذب دریافت نمائید.
اطالعات بیشتر در مورد حمایت از پروسه جذب:
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration/
foerderung.html
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پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

نقاط تماس ویژه جذب در کانتونھا و شھرھا:
www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html
) (KIPاطالعات مربوط به برنامه ھای جذب کانتون￼￼ :
￼ www.kip-pic.ch/de/
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مدرسه و تحصیل

بچـه ھای پناھنـدگان پذیرفتـه شـده و پناھندگان بطور موقت پذیرفته شده
باید مثل ھر بچـه دیگـری کـه در سوییس زندگی میکند ،به مدرسه بروند و
تحصیل کنند .آمـوزش اجبـاری شامل مھد کودک ،یازده سال بطول میانجامد
و در سـن  4سـالگی آغـاز میشود .بعد از آن ،کودکان طبق توانایی خود،
مـیتواننـد یـک دورهی آموزشی شغلی ) (VETببینند یا به مدرسه
متوسطه بروند و متعاقب آن تحصیل دانشگاھی کنند.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

اطالعات بیشتر را درباره آموزش و  VETدر اینجا ببینید:
www.ch.ch/private/00060/00062/index.html?lang=de
www.berufsbildung.ch

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

دوره های آموزش شغلی پیشرفته

B
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در بازار کار سوییس انتظارات زیادی از کارکنان و شـاغلین مـیرود ،برای مثال
در ارتباط با سـطح زبـان و تخصـص .اغلـب سـطح کـارورزی خارجیان با سطح
انتظارات بازار کار منطبق نیست و یا مدارکی که در خارج اخذ شده اند ،مورد
پذیرش نیستند .کالسھای زبان ،دوره های آموزش شغلی و دوره های دیگر
به شما کمک میکنند به بازار کار دسترسی پیدا کنید .مراکز تخصصی جذب
یا در مراکز مشاوره شغلی کانتون ،اطالعات و توصیه ھای الزم را به شما
ارائه میکنند.
به عالوه ،شما میتوانید با دفتر مشـاوره شـغلی ،آموزشـی و حرفـه های محلی
در کانتون محل زندگی خود تماس بگیرید:
www.berufsberatung.ch/dyn/show/8242
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پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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اشتغال یا وابستگی اقتصادی عوامل مھمی برای جذب در جامعه ھسـتند.
از پیشنھاداتی استفاده کنید که ورود به بازار کـار را بـرای شـما ساده تر کرده
و اجازه دھید مقامات ذی صالح به شما مشورت بدھند .شـما باید فعاالنه
به دنبال شغل باشید .شما میتوانید در سراسر سوییس در طلب اشتغال
باشید .در شرایط خاص ،اقامت خارج از کانتون برای مدت یک ھفته ممکن
است .کارفرمـا بایـد اشتغال شما را به مقامات مربوطه کانتون اطالع دھد
و تغییر شغل نیز باید اطالع داده شود .خدمات اطالع رسانی با ھدف
محافظت از کارکنان و غیره است .ھدف این خدمات آن است کـه از اشـتغال
شـما بـا دسـتمزد پایین تر از سایرین جلوگیری کنند قوانین مربوط به تغییر
کانتون (صفحه  7را ببینید) ھمچنـان بایـد رعایت شوند.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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اشتغال

در تارنمای زیر مـیتوانیـد اطالعـات مفیـدی دربـاره اشـتغال
و روش کاریابی پید کنید:
www.treffpunkt-arbeit.ch
اطالعات درباره کارکنان:
www.ch.ch/private/00054/00055/index.html?lang=de
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سوییس سیستم درمان پیشرفته ای دارد .شما باید اطالعات مربوط به
روش زندگی سالم خود و خانواده و امکانات موجود را دریافت کنید .ھمه
افرادی که در سوییس زندگی میکنند باید باالجبار یک پوشش بیمـه پایه
داشته باشند .در حوزه سالمت نیز مھم است مثل سایر امور روزمره
زنـدگی ،بتوانیـد تا حد ممکن به زبان محلی اطالعات بگیرید و صحبت کنید:

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

امور درمانی

ادارهی فدرال بھداشت سوییس اطالعات مفصـلی را در مـورد پیشـگیری و
معالجه بیماریھای فیزیکی و روانی به زبانھای مختلفـی در اختیـار میگذارد:
www.migesplus.ch
صلیب سرخ سوییس ) (SRCدر برن ،زوریخ ،ژنو و لوزان برای قربانیـان شکنجه و
جنگ و بستگان آنھا کمکھای پزشـکی و روانپزشـکی و ھمچنـین مشاوره عرضه
میکند:
www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter
und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen
مرکز آسیبدیدگی روانی 'گراویتا' نیز در سانت گالن برای قربانیـان شکنجه و جنگ
و بستگان آنھا کمـک و مشـاوره پزشـکی و روانـی عرضـه میکند:
www.gravita.ch/angebot/
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بيمه های اجتماعی

سوییس یک شبکه بیمه اجتماعی پیشرفته دارد .مزایای ھر شعبه تامین
اجتماعی از قبل از طریق حق السھمی که از حقوق کسر مـیشـود ،تـامین
مالی شده است .شما به عنوان پناھنده پذیرفته شده ،پناھنـده بطـور
موقت پذیرفته شده و فرد بطور موقت پذیرفته شده ماننـد سوییسـیھـا
ملزم به مشارکت در صندوق و محق به استفاده از منافع آن
ھستید.
بیمه ھای اجتماعی از فرد بیمه شده در مقابل خطرات ،عواقب مـالی کـه
فرد به تنھایی قادر به مدیریت آنھا نیسـت (بـرای مثـال ،در صـورت بیکاری و
معلولیت) محافظت میکند .به افراد سـالمند نیـز مسـتمری پرداخت میشود.
اگر ھمسر یا والدین فوت کنند (به صغرا) نیز مستمری ممکن است پرداخت
شود .شاغلین از سوی صـاحبان کـار علیـه سـوانح و بیماریھای شغلی بیمه
میشوند.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

مالیاتھا

پپناھندگان پذیرفته شده ،پناھندگان بطور موقت پذیرفته شده و افراد
دیگر بطور موقت پذیرفته شـده بایـد در سـوییس مالیـات بپردازنـد .مالیات
بصورت تکلیفی است یعنی قبـل از پرداخـت حقـوق ،مسـتقیم از حقوق
کسر خواھد شد (مادهی  83تا  110قانون فدرال در مورد مالیـات فدرال
مستقیم) .میزان این مالیات میتواند از کـانتون بـه کـانتون متفاوت باشد.
.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

افراد دیگری که به طور موقت

اطالعات بیشتر در مورد بیمه اجتماعی:
www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/
ueberblick.html
در مورد بيمه هنگام بيکاری:
www.treffpunkt-arbeit.ch/arbeitslos/erste_schritte
بيمه های ديگر:
www.ch.ch/private/00029/00039/index.html?lang=de
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پناھندگانی که پذیرفته شده اند

کمکهای اجتماعی
کمکھای اجتماعی دولتی با مالیات مردم تأمین میشوند .میزان پرداختی
کمکھای اجتماعی میتواند کانتون به کانتون متفـاوت باشـد .البته در بیشتر
کـانتونھـا ،قـانون محاسـباتی کنفـرانس سـوییس در محاسبه کمکھای
اجتماعی استفاده میشود .بدین ترتیب اعطای کمـکھـای اجتماعی مؤثر و
منصفانه در سوییس تضمین میگردد.

پناھندگان پذیرفته شده و پناھندگان بطور موقت پذیرفته شـده ،اگـر
نتوانند خرج زندگی خود را در بیاورند ،برای اخذ کمکھـای اجتمـاعی دولتی
حقوق قانونی مشابه سوییسیھا دارند.
حقوق قانونی افرادی که بطور موقت پذیرفته شده اند نسبت
به کمکھای اجتماعی دولتـی طبـق قـوانین کانتون است .بطور کلی،
مزایای اجتماعی برای افرادی که بصورت موقت پذیرفته شده اند
کمتر از پناھندگان پذیرفته شده و پناھندگان بصورت موقت پذیرفته
شده است.

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی
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اطالعـات بیشـتر تحت این آدرس:
www.skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/haeufig-gestellte-fragen
از ھمه افرادی که توانایی کار دارند ،انتظار میرود به کمکھای
دولتی نیاز نداشته و بتوانند خود و خانوادهی خود را تأمین کنند.

پناھندگانی که پذیرفته شده اند

– کارت شناسايی B

پناھندگانی که به طور موقت پذیرفته

– کارت شناسايی  Fشده اند

افراد دیگری که به طور موقت
کارت  Fپذیرفته شده اند

– شناسايی

آدرسهای مهم
:ادارات کانتونی مهاجرت و بازار کار

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

:ادارات کانتونی تابعيت

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehoerden.html

:ادارات کانتونی برای ثبت محل سکونت

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

:مراکز قابل ارجاع برای انتگراسيون در کانتونها و شهرها

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

لينکهای مفيد ديگر
:ادارات سويس در انترنت
www.ch.ch

: دبيرخانه ی دولتی برای مهاجرتSEM
www.sem.admin.ch

 کميسيون فدرال برای امور مهاجرتFCM
www.ekm.admin.ch
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