
1

Uri معلومات لألجانب الوافدين اجلدد في كانتون
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Willkommä bi yys!

مرحبا بكم في أوري!

يسرّنا جدا أنكم اخترمت العيش في Uri، هذا الكانتون الذي يتمتع 
بتقاليد عريقة في استقبال ضيوفه األجانب.

وبفضل موقعه اجلغرافي على Gotthard كان كانتون Uri ومازال 
ميثل نقطة عبور هامة في أوروبا. فاملاليني مرت على مدى األيام 

عبر Uri ليواصل البعض منهم طريقه في حني خّير البعض اآلخر 
االستقرار فيها. لقد ساهم هؤالء بأفكارهم وأعمالهم في تطور 

Uri ليجعلوا منه ما هو عليه اليوم: أي جزء حديث وحيوي من 
سويسرا. يوفر Uri لسكانه وزواره إمكانيات سكن مهمة وشبكة 

مواصالت متطورة ونظام تعليمي مميز، كل هذا في إطار طبيعة 
جبلية خالبة.

يعود أصل سكان هذا الكانتون اجلميل إلى ثقافات مختلفة 
واتسم العيش فيه بجو من التسامح واالنفتاح واالحترام املتبادل 
حيث أّن سكانه يتميزون بحس مرهف للتعايش ضمن مجموعة 

واحدة، مما يفّسر وجود العديد من اجلمعيات في Uri التي توفر 
إمكانيات ال حتصى وال تعد من شأنها أن تخلق عالقات شخصية 

متينة بني أفراد اجملتمع.

نرجو أن تستفيدوا من هذه الفرص واالمكانيات املتاحة لكم، 
فنحن نرغب في أن تشعروا في أسرع وقت بالراحة بيننا 

وتشاركوننا بشكل فعال في احلياة االجتماعية. كما نرغب في أن 
حتققوا جناحات، سواء كان ذلك على املستوى املهني أو الشخصي، 
وأن تساهموا بأفكاركم وأعمالكم في تطور كانتون أوري. والغاية 

من هذا الكتيب هو أن يقدم لكم معلومات هامة وضرورية 
.Uri تساعدكم في حياتكم اليومية في

نتمنى لكم انطالقة موفقة في موطنكم اجلديد.

بيات يورغ

Beat Jörg

موظف سامي
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?  ماهي مهام الكانتون؟ 

يتولى الكانتون املهام التي لها عالقة بالبلديات، مثل تزويد 
املستشفيات والشرطة والتأهيل املهني.

?  ما هي مهام البلديات؟

تسجيل جميع سكان البلدية  
تنظيم كل ما له عالقة باملدارس االبتدائية واالعدادية  

ضمان املساعدة االجتماعية لسكان البلدية  
ضمان البنية التحتية، مثل إمدادات املياه والتخلص من   

النفايات

وغيرها من املهام   

?  من يحدد عمل االحتاد؟

يتمتع املواطنون السويسريون واملواطنات السويسريات بحقوق 
دميقراطية على نطاق واسع، فهم الينتخبون البرملانات واحلكومات 

فحسب بل يقررون أيضا وبشكل فعلي من خالل االستفتاء في 
مواضيع حيوية هامة.

تتكون سويسرا من 26 كانتونا ويطلق عليها أيضا إسم االحتاد أو 
اجلمهورية الكونفدرالية.

يتكون كانتون Uri من 20 بلدية. وتختلف مهام االحتاد ومهام كل 
من الكانتونات والبلديات.

?  ما هي مهام االحتاد؟

يتولى االحتاد املهام التي تنظم كل اجملاالت التي لها عالقة 
بسويسرا بأكملها، كالسياسة اخلارجية وقوانني االقامة 

للمواطنني واملواطنات األجانب.

التقسيم اإلداري بسويسرا باعتبار ثالث مستويات

هل تعلمون أّن كانتون Uri إلى جانب Schwyz و
Obwalden وNidwalden هو واحد من الكانتونات 

املؤسسة لالحتاد السويسري األول؟

 :Uri  معلومات حول كانتون

 Kantonale Verwaltung Uri
6460 Altdorf

Telefon: 041 875 22 44
 E-Mail: info@ur.ch

 www.ur.ch
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 Bevölkerung (Ende 2009): 35‘335 
Fläche: 1‘077 km² 

Hauptort: Altdorf

 Uri

هل تعلمون أّن Uri لها حدود مشتركة مع كانتونات 

Graubünden وTessin وWallis وBern وObwalden و
Nidwalden وSchwyz  وGlarus ؟

املواقع االلكترونية للبلديات:
 www.ur.ch > Behörden > Gemeinden

عدد السكان البلدية 
8‘700  Altdorf
4‘922  Schattdorf
3‘919  Bürglen

 3‘752  Erstfeld
2‘302  Silenen / Amsteg / Bristen
1‘948  Flüelen
1‘714  Seedorf
1‘596  Attinghausen
1‘270  Andermatt
  900  Spiringen / Urnerboden
  727  Unterschächen
  656  Seelisberg
  620  Gurtnellen
  532  Isenthal
  435  Wassen / Meien
  430  Göschenen / Göscheneralp

    390  Sisikon
   186  Hospental / Zumdorf
  186  Bauen
  150  Realp
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?  ما الذي يُنتظر من األجانب الوافدين اجلدد؟

يُنتظر منكم في كانتون Uri أن تساهموا في احلياة االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. من الضروري أن تهتموا بظروف احلياة 

االجتماعية واملعيشية في سويسرا وخاصة تعلم اللغة االملانية.

لديكم العديد من االمكانيات لتحقيق ذلك:

التعرف على اجليران  
العضوية في جمعية  

املشاركة في أنشطة املدينة أو الكانتون  
املشاركة في عادات وتقاليد منطقة أوري  

العمل التطوعي في اجملاالت الثقافية والرياضية واالجتماعية  
املشاركة في دروس اللغة األملانية  

?  ما هي حقوقي وواجباتي؟

تولي سويسرا وبالتالي كانتون Uri اهتماما كبيرا للحريات 
واحلقوق وااللتزام بالواجبات لكل فرد من أفراد اجملتمع. ويعتبر 

االحترام املتبادل والتسامح وكذلك االعتراف بنفس احلقوق 
والواجبات من شروط التعايش بني أفراد اجملتمع.

أهم القيم األساسية واحلقوق:

كرامة االنسان ال متس  
كل البشر متساوون أمام القانون  

املساواة بني الرجل واملرأة  
احلريات الشخصية  

احلريات املدنية لكل فرد تنتهي حيث تبدأ حريات الشخص   
اآلخر

أهم الواجبات:

الضرائب  
االشتراك في الضمان الصحي  

االشتراك في اخلدمات االجتماعية من طرف العاملني واألثرياء  
االلتزام بالتعليم االلزامي والتعاون مع املدرسة واملدرسني  

القيم األساسية

معلومات حول سويسرا:
www.ch.ch

معلومات حول االحتاد 
والدستور الفدرالي:

www.admin.ch

هل تعلمون أّن خمسني باملائة من السويسريني يشاركون 
بشكل فعال في جمعية من اجلمعيات؟
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?  هل يجوز لعائلتي أيضا االقامة بسويسرا؟

إذا كنت مواطنا من مواطني EU/EFTA ميكن لعائلتك االلتحاق 
بك إلى سويسرا طاملا كان لك مسكن مالئم.

املقصود بأفراد العائلة هم األزواج والزوجات واألطفال واألحفاد 
الذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة أو التي تكون نفقتهم 

مضمونة. وينطبق نفس الشيء على الوالدين واجلدين مادامت 
نفقتهم مضمونة.

بالنسبة للطلبة املسجلني في اجلامعة ال ميكن إالّ ألزواجهم 
واألطفال اخلاضعني للنفقة االلتحاق بهم إلى سويسرا مادامت 

نفقتهم مضمونة.

أّما إذا كنت مواطنا من بلد خارج EU/EFTA يجوز ألزواجكم 
وأطفالكم العزب الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة االلتحاق 

بكم طاملا تعيش العائلة مع بعضها ولها مسكن مالئم. أما إذا 
كنت حتصل على مساعدة إجتماعية فال يجوز لعائلتك االلتحاق 

بك.

يجب أن تتم املطالبة بحق لم شمل العائلة في ظرف خمس 
سنوات. بالنسبة لألطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة 

يجب أن يلتحقوا بعائالتهم في سويسرا في ظرف 12 شهرا.

?  ماذا يجب أن أقوم به؟

على املواطنني األجانب الذين لهم تصريح دخول أو لم شمل أو 
إقامة ساري املفعول والذين يرغبون في اإلقامة لفترة طويلة في 

كانتون Uri أن يسجلوا أنفسهم في ظرف 14 يوما لدى إدارة 
األحوال املدنية التابعة لبلدية مكان إقامتهم اجلديد. قبل القيام 

بذلك يجب عليهم إلغاء تسجيل مكان إقامتهم السابق. عند 
التسجيل يجب تقدمي تصريح دخول أو لم الشمل أو إقامة 
وصورتني وجواز السفر أو الهوية. بعد التسجيل تصدر إدارة 

الهجرة التصريح اجلديد باالقامة.

?  ماذا يجب تسجيله في البلدية؟

تغيير السكن داخل الكانتون أو البلدية  
إلغاء التسجيل عند تغيير الكانتون/الرحيل  

شروط االقامة

هل تعلمون أّن القيام بإجراءات االقامة هي من مشموالت 
الشخص الذي سيستقر في سويسرا؟

إدارة العمل والهجرة/قسم الهجرة
www.ur.ch/migration

 )SEM(  كتابة الدولة للهجرة 
Staatssekretariat für Migration )SEM(

www.bfm.admin.ch > Themen > Einreise 
www.bfm.admin.ch > Themen > Aufenthalt
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? ماذا يجب مراعاته عندما أسكن في شقة لإليجار؟

 يوجد في أغلب املساكن اخملصصة لإليجار نظام داخلي يجب 
التقيد به  نذكر على سبيل املثال احترام راحة اآلخرين ليال من 

الساعة العاشرة ليال إلى الساعة السابعة صباحا أو عند 
الظهيرة من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة بعد الظهر.

كما يجب تفادي إحداث الضجيج أيام األحد والعطل.

من يرغب في االحتفال، عليه أن يخبر جيرانه مسبقا.

ال يجوز لكم تغيير أو تنظيف األماكن ذات االستعمال املشترك 
بوسائلكم اخلاصة مثل غرفة الغسيل ودرج العمارة واخملزن 

واملصعد. يوجد في أغلب احلاالت جدول يحدد شروط االستعمال 
املشترك لغرفة الغسيل.

في العديد من املساكن مينع التدخني في األماكن ذات االستعمال 
املشترك.

في حال حدوث خالفات مع املؤجر ميكنكم االتصال برابطة الدفاع 
عن املستأجرين أو إدارة تسوية النزاعات.

? أين ميكن لي أن أجد شقة لإليجار؟

بإمكانكم أن جتدوا شققا لإليجار:

 »Uristier«  عن طريق إعالنات في اجلرائد  أو في اجلريدة احمللية  
التي توزع مجانا

أو قراءة املواقع االلكترونية املتخصصة في هذا املوضوع  
أو السؤال مباشرة لدى وكاالت العقارات.  

? ماهي أهم املعلومات عند استئجار مسكن؟

عادة ما يتم إبرام عقد كتابي يحدد مساحة املسكن وتكاليف 
االيجار وآجال فسخ العقد والكفالة والشروط العامة والنظام 

الداخلي.

عادة ما يتم دفع اإليجار مسبقا للشهر القادم كا يدفع املستأجر 
التكاليف االضافية مثل التدفئة واملاء وبرامج التلفويون عبر 

الكابل.

عليكم أن تستفسروا إذا كان االيجار يشمل التكاليف اإلضافية 
أم ال.

عند تسلم الشقة أو مغادرتها بعد انتهاء مدة العقد من 
املستحسن التثبت مع املؤجر من وضع الشقة وضبط كل 
النقائص في محضر كتابي (أيضا كل النقائص الصغيرة!).

تقّدر الكفالة مببلغ يساوي ثالثة أشهر إيجار على أقصى تقدير 
يتم دفعه مسبقا للمؤجر على حساب يتم فتحه خصيصا 

للكفالة ويكون باسم املستأجر. وعند انتهاء مدة العقد يسترجع 
املستأجر مبلغ هذه الكفالة مبا في ذلك الفوائد طاملا ال توجد أية 

خالفات مع املؤجر عند املغادرة.

لذا يستحسن إبرام عقد تأمني ضد الغير خصيصا للسكن.

كما يجب دفع الرسوم على األجهزة التي متكنك من استقبال 
برامج الراديو والتلفزيون (على سبيل املثال جهاز التلفزيون أو 

الراديو أو الهاتف اجلوال). على املستأجر أن يسجل نفسه لدى 
.BILLAG االدارة السويسرية للتحصيل

السكن

 رابطة الدفاع عن املستأجرين:
Mieterinnen und Mieterverband Luzern (mit Zuständigkeit für Uri) 

Hertensteinstrasse 40, 6004 Luzern 
Telefon: 041 220 10 22 (9 bis 12 Uhr) 

mvlu@bluewin.ch / www.mieterverband.ch

هل تعلمون أّن ما يقارب من ستني باملائة من السكان في 
سويسرا يعيشون في شقق لإليجار؟

  BILLAG سويسرا
 Infoline: 0844 834 834 

E-Mail: info@billag.com 
www.billag.ch

 اإلدارة احمللية التابعة للكانتون لتسوية 
 النزاعات في القضايا املدنية

Bahnhofstrasse 43, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 875 22 90 

 E-Mail: schlichtungsbehoerde@ur.ch 
www.ur.ch > Behörden > richterliche Behörden

›››
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WAS WO WIE (WANN) PREIS 

Hauskehricht Abfuhr (in ZAKU-Säcke) an Strassenrand stellen (jede Woche*) 35/60/110L Säcke kaufen 

Gartenabfälle Abfuhr (grüne Container) an Strassenrand stellen (alle 2 Wochen*) gratis 

Glas sep. Sammelstellen* jede Farbe separat  gratis 

PET (Getränkeflaschen) Verkaufsstellen Luft aus Flasche pressen  gratis 

Dosen sep. Sammelstellen* sauber machen  gratis 

Batterien Verkaufsstellen oder sep. Sammelstellen*  gratis  

Papier Abfuhr gebündelt an Strasse stellen (ca. alle 2 Monate*) gratis  

Karton Abfuhr verschnürt an Strasse stellen (ca. alle 2 Monate*) gratis 

Textilien Texaid-Container* in Sack stecken  gratis

Elektrogeräte sep. Sammelstellen* Rückgabepflicht  gratis

Gifte sep. Sammelstellen* bis 10kg/Anlieferung  gratis

Öl sep. Sammelstellen* verschiedene Öle trennen!  gratis 

Kadaver Kadaversammelstelle* bis 200kg, sonst Abholung  gratis

Schuhe Texaid-Container* paarweise zusammenbinden  gratis

Lampen Verkaufsstelle nicht in Kehricht werfen!  gratis

Sperrgut sep. Sammelstellen* nicht in Kehricht werfen!  CHF –.50/kg 

Styropor sep. Sammelstellen* nicht in Kehricht werfen!  CHF 2.–/kg

Bauschutt sep. Sammelstellen* nicht in Kehricht werfen!  CHF –.10/kg

Boiler sep. Sammelstellen* nicht in Kehricht werfen!  CHF 50.–/Stk.

Holzabfälle sep. Sammelstellen* nicht verbrennen!  CHF –.25/kg

Mofa sep. Sammelstellen* ohne Benzin und Öl  CHF 10.–/Stk.

Pneu sep. Sammelstellen* bis 70 cm Durchmesser  CHF 7.–/Stk. mit Felgen, ohne CHF 4.–/Stk.

* gemeindespezifische Sammlungsdaten und Sammelstellen siehe www.zaku.ch

WAS WO WIE (WANN) PREIS

?  كيف ميكن لي التخلص من النفايات؟

يحظى التعامل احلضاري في سويسرا للمحافظة على الطبيعة 
باهتمام كبير حيث يتجلى ذلك أيضا في عملية إعادة استخدام 

النفايات. يتم من ناحية فصل النفايات ومن ناحية أخرى جمع 
الفضالت املنزلية في أكياس - يستلزم دفع رسوم عليها – 

بواسطة اخلدمات األسبوعية لرفع الفضالت.

 هل تعلمون أنه يتم من خالل إعادة استخدام 
 النفايات توفير الطاقة واستعادة املواد اخلام وخلق 

أماكن عمل؟

معلومات حول „النفايات وإعادة استخدامها“ جتدونها 
باللغة االملانية على صفحة:

 www.abfall.ch

تعلمكم بلديتكم حول إمكانيات التخلص من النفايات وفصل 
الفضالت.

معلومات حول „استغالل النفايات Uri“ جتدونها باللغة 
االملانية على صفحة: 

 www.zaku.ch

السكن

›››

السعر كيف )متى(   أين  ماذا 

شراء أكياس 35/60/110 ل  على حافة الشارع (كل أسبوع*)    (ZAKU في أكياس) رفع النفايات الفضالت املنزلية 

مجانا  على حافة الشارع (كل أسبوعني*)   رفع النفايات (احلاوية اخلضراء)   فواضل احلديقة 

مجانا  كل لون على حدة   مستودعات (منفردة)*   زجاج 

مجانا  إفراغ الزجاجة من الهواء   نقاط البيع   زجاجات بالستيك للمشروبات 

مجانا  تنظيف   مستودعات (منفردة)*   علب 

مجانا   أو مستودعات منفصلة*   نقاط البيع    بطاريات 

مجانا   لفها ووضعها على حافة الشارع ( تقريبا كل شهرين*)  رفع الفضالت  ورق  

مجانا  شدها ووضعها على حافة الشارع (تقريبا كل شهرين*)  رفع الفضالت  كرتون 

مجانا وضعها في كيس    *TEXAID حاويات مالبس 

مجانا إلزامية إرجاعها   مستودعات (منفردة)*   أجهزة إلكترونية 

مجانا إلى 10 كلغ/تسليم   مستودعات (منفردة)*   مواد سامة 

مجانا  فصل مختلف الزيوت!   مستودعات (منفردة)*   زيوت 

مجانا إلى 200 كلغ وإالّ تسليمها   مستودع جثث احليوانات  جثث حيوانات 

مجانا ربط كل زوج على حدة    *TEXAID حاويات أحذية 

مجانا ال يجوز االلقاء بها في الفضالت املنزلية!  نقاط البيع  ملبات 

50.– فرنك سويسري/كلغ   ال يجوز االلقاء بها في الفضالت املنزلية!  مستودعات (منفردة)*   أغراض كبيرة احلجم 

–.2 فرنك سويسري/كلغ ال يجوز االلقاء بها في الفضالت املنزلية!  مستودعات (منفردة)*   ستيروبور 

10.– فرنك سويسري/كلغ ال يجوز االلقاء بها في الفضالت املنزلية!  مستودعات (منفردة)*   بقايا مواد بناء 

–.50 فرنك سويسري/كلغ ال يجوز االلقاء بها في الفضالت املنزلية!  مستودعات (منفردة)*   سخان ماء  

25.– فرنك سويسري/كلغ ال يجوز احرقها!   مستودعات (منفردة)*   بقايا خشب 

–.10 فرنك سويسري/كلغ بدون بنزين وزيت   مستودعات (منفردة)*   دراجة مبحرك  

–.7 فرنك سويسري/قطعة مع إطارات –.4 فرنك سويسري/قطعة بدون إطارات  إلى 70 سم قطر الدائرة  مستودعات (منفردة)*   إطارات  

www.zaku.ch البيانات واجلهات املعنية بجمع الفضالت لكل بلدية على حدة جتدونها على صفحة *
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?  ما هي شروط فسخ العقد؟

عامة يحدد عقد العمل أو عقد العمل العادي لكل مجموعة 
مهنية أو عقد العمل العام آجال فسخ العقد. مدة اآلجال هي 

نفسها بالنسبة  لطرفي العقد.

في حال عدم وجود أحكام في هذا الشأن يتم تنفيذ أحكام قانون 
.(OR) االلتزامات

في فترة االختبار: سبعة أيام عمل  
في سنة العمل األولى: شهر واحد في نهاية الشهر  

من سنة العمل الثانية إلى التاسعة: شهر واحد في نهاية   
الشهر

ابتداء من سنة العمل العاشرة: ثالثة أشهر   
في نهاية الشهر

?  هل أحتاج إلى ترخيص عمل؟

ميكن لكل مواطني ومواطنات EU/EFTA بوصفهم أجراء في 
كل املهن واالختصاصات الدخول إلى سوق العمل. االعتراف 

بالشهادات العلمية مقيد بشروط.

?  ما هي احلقوق والواجبات التي أمتتع بها كأجير؟

حق األجير:

في األجر املتفق عليه  
في إجازة سنوية ال تقل عن 4 أسابيع  

في شهادة عمل  
في حماية البيانات الشخصية  

في شهر كفترة اختبار طاملا لم يتم االتفاق عن شيء آخر  

واجبات األجير:

التقيد بتعليمات صاحب العمل  
التفاني واإلخالص في العمل مثلما ينص عليه االتفاق  

?  ما هو مضمون عقد العمل؟

جتدون املعلومات بشأن مضمون عقد العمل في باب املعلومات 
حول شروط العمل.

مبدئيا يكون االتفاق الشفوي أيضا نافذ املفعول إال أنه من 
املستحسن دائما إبرام عقد عمل كتابي.

في العديد من القطاعات والشركات الكبيرة يتم حتديد حقوق 
.(GAV) األجراء وأصحاب العمل وواجباتهم في عقود عمل عامة

بالنسبة لبعض املهن تصدر اإلدارة اخملتصة ما يسمى بـ „عقود 
العمل العادية“  (NAV). أغلب هذه العقود تتم صياغتها على 

مستوى الكانتونات.

حاول احلصول على معلومات حول اللوائح اخلاصة مبجال عملك!

العمل

معلومات حول شروط العمل: 
www.ur.ch > Stichwortsuche »Arbeitsbedingungen«

 معلومات حول قانون العمل وعقود العمل 
 العامة وعقود العمل العادية وكذلك حول مواضيع 

أخرى بشأن العمل:
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

›››
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?  ما هي مكونات راتبي؟

يحصل األجير على بيان راتبه وهو يتكّون بشكل مفصل من 
راتبه اإلجمالي وراتبه الصافي إضافة إلى كل العالوات واخلصوم. 

بالنسبة لعالوات الراتب نذكر على سبيل املثال عالوة األطفال. 
أما بالنسبة للخصم فهي تتعلق بالتأمني ضد الشيخوخة 

وللمتبقني من أفراد العائلة (AHV)  وتأمني االعاقة (IV)  والتأمني 
ضد البطالة غير املدعمة  (EO) والبطالة  (ALV) واحلوادث خارج 
نطاق العمل (NBU) وصندوق التقاعد (PK). ويتم فرض الضريبة 

على الدخل إما عن طريق الضريبة املقتطعة من املنبع أو عن 
طريق ضرائب سنوية.

االشتراكات في التأمني االلزامي على املرض ال متثل جزء من 
اخلصوم من الرواتب. راجع فصل „الصحة“.

?  ماذا يجب علي القيام به عندما أصبح عاطال عن 

العمل؟

عليكم أن حتضروا إلى وكالة التشغيل احمللية (RAV) حيث ميكن 
مساعدتكم.

كما يجب عليكم أن تبدؤوا فورا في البحث عن عمل. عليكم 
أن حتتفظوا بكل املستندات التي لها عالقة بالبحث عن العمل. 

للحصول على تعويض البطالة يجب عليكم أن تثبتوا أنكم 
تبذلون جهودا جدية للحصول على عمل جديد وأنه تتوفر فيكم 

كل الشروط لالستفادة من هذا احلق.

RAV Uri  تقدم لكم املزيد من املعلومات.

?  ما هي احلاالت التي ال يجوز فيها لصاحب العمل فسخ 

العقد؟

ال يجوز لصاحب العمل أن يفسخ عقد األجير في احلاالت 
التالية: املرض أو حادث ، احلمل والوالدة ، املشاركة في عمل إغاثة 

تابع لالحتاد في اخلارج ، مشاركة إلزامية ومتواصلة في اخلدمة 
العسكرية ال تقل عن 11 يوما أواحلماية املدنية أو اخلدمة لدى 

الصليب األحمر.

?  ما هو معدل أوقات العمل؟

معدل أوقات العمل بسويسرا يبلغ 42 ساعة أسبوعيا. تختلف 
عدد الساعات حسب صاحب العمل واملهام والقطاع. يتم حتديد 

عدد ساعات العمل في عقد العمل.

ال يتجاوز عدد ساعات العمل 45 ساعة أسبوعيا بالنسبة 
للعاملني في قطاعات الصناعة واإلدارة والتقنية وكذلك 

املوظفني في مجاالت التسويق والبيع في الشركات الكبيرة. أما 
بالنسبة لباقي األجراء فيمكن أن يبلغ عدد ساعات العمل 50 

ساعة أسبوعيا على أقصى تقدير.

 RAV وكالة التشغيل
Uri االقليمية 

Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 24 39 
 E-Mail: arbeit.migration@ur.ch 

 www.treffpunkt-arbeit.ch

إحتاد النقابات
- السكرتارية -

 Gewerkschaftsbund
Sekretariat 

Reto Röthlin 
 Sonneggstrasse 1, 6463 Bürgeln 

Telefon: 041 870 13 16 
E-Mail: reto.roethlin@bluewin.ch 

Schweizer Gewerkschaftsbund: www.sgb.ch

إدارة العمل والهجرة
  Amt für Arbeit und Migration
 Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 24 18 
 E-Mail: arbeit.migration@ur.ch 

 www.ur.ch/arbeit

هل تعلمون أّن العمل غير القانوني يضر بحماية 
العاملني؟

العمل

›››
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فرض ضرائب عادية على األشخاص الذين لهم ترخيص 
إقامة دائمة من فئة ج أو راتب إجمالي يتجاوز 120.000 فرنك 

سويسري.

على االشخاص املقيمني في سويسرا بقطع النظر عن حجم 
دخلهم االدالء بإجمالي دخلهم طبقا للحقيقة (بطاقة الراتب 

، دخل االستثمارات إلى آخره). يجب تقدمي بيان الضرائب إلى 
مصلحة الضرائب التابعة للبلدية.

حتدد إدارة الضرائب سنويا عوامل الضرائب (الدخل واملمتلكات). 
تفرض الضرائب على األفراد في مكان إقامتهم ويجب تسديدها 

مرة في السنة.

يتم في سويسرا دفع تكاليف اخلدمات العامة مثل البنية 
التحتية والنقل واجليش والشرطة والتعليم والصحة والضمان 
االجتماعي والثقافة والرياضة أساسا من الضرائب على الدخل 

واملمتلكات بالنسبة لألفراد وفرض الضرائب على الشركات ومن 
ضرائب القيمة املضافة.

إن فرض الضرائب على الدخل واملمتلكات في سويسرا يكون من 
طرف االحتاد (ضرائب االحتاد) وكذلك من طرف الكانتونات والبلديات 

(ضرائب الكانتونات والبلديات).
لكل كانتون من الكانتونات 26 في سويسرا قانونه الضريبي 
اخلاص به حيث تختلف الضرائب على الدخل واملمتلكات من 

كانتون إلى آخر ومن بلدية إلى أخرى.

الضرائب املقتطعة من املنبع لألجراء األجانب املقيمني في 
سويسرا

يخضع كل األجراء األجانب الذين لهم ترخيص إقامة دائمة من 
فئة ج إلى ضريبة االقتطاع من املنبع. أصحاب العمل ملزمون 

بخصم الضرائب املستحقة مباشرة من الدخل (من املنبع). 
تشمل الضريبة املقتطعة من املنبع على ضرائب الكانتونات 

والبلديات وضرائب االحتاد املباشرة  وإذا اقتضى األمر ضرائب 
الكنيسة.

الئحة الضرائب املطبقة:

التعريفة أ  لغير املتزوجني اخلاضعني للضريبة  
التعريفة ب  للمتزوجني اخلاضعني للضريبة (كاسب واحد) ؛   

التعريفة تختلف حسب عدد األطفال („بدون أطفال“ ، „طفل 
واحد“ ، „طفالن“ إلى آخره)

التعريفة ج  للمتزوجني اخلاضعني للضريبة (كاسبان إثنان) ؛   
التعريفة تختلف حسب عدد األطفال („بدون أطفال“ ، „طفل 

واحد“ ، „طفالن“ إلى آخره)

التعريفة د من الدخل االضافي ؛ تعريفة خاصة  

بالنسبة للرواتب التي تتجاوز 120.000 فرنك سويسري يصدر 
الحقا خصم عادي (راجع أيضا اإلجراءات الالحقة).

الضرائب

معلومات حول الضرائب:
 www.ur.ch/steuern

 هل تعلمون أّن سويسرا أبرمت اتفاقات 
 ضريبية ثنائية مع العديد من 

 البلدان - وذلك حتى يتجنب األجانب املقيمني 
في سويسرا االزدواج الضريبي - ؟
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املبدأ ثالثي األركان 

يلزم الدستور االحتاد باتخاذ إجراءات من شأنها أن تضمن رعاية 
كافية في حاالت الشيخوخة واالعاقة وكذلك للمتبقني من أفراد 

العائلة. ويقوم هذا النظام على ثالثة أركان:

الركن األول يشمل التأمني على الشيخوخة وللمتبقني من أفراد 
 .(EL) وخدمات تكميلية (IV) و تأمني ضد االعاقة (AHV) العائلة

فهي تضمن حدا معيشيا أدنى للمسنني واملتبقني من أفراد 
العائلة واملعاقني. يحق للفرد أن يتمتع باخلدمات التكميلية إذا لم 

يكن قادرا أن ينفق عن نفسه من خالل دخله (املعاش ، الراتب) 
وممتلكاته.

الركن الثاني يشمل الرعاية املهنية بعد إحالة الفرد على املعاش 
أو االعاقة فمن خاللها ميكن ضمان املستوى املعيشي املعتاد 

عليه.

الركن الثالث يتعلق بالرعاية الشخصية وهي اختيارية. بالنسبة 
لألشاخاص ذوي املهن احلرة ميكن للركن الثالث أن يعوض الركن 

الثاني.

?  ما هو مفهوم „الضمان االجتماعي“؟

تلعب مختلف أنواع التأمني االجتماعي دورا هاما في النظام 
املركب للضمان االجتماعي. فهي تضمن كلها إضافة إلى 

املساعدة االجتماعية حماية للمواطنني واملواطنات من أزمات 
مالية صعبة.

يشمل „الضمان االجتماعي“ احلماية ضد اخملاطر التالي ذكرها:

الرعاية الطبية في حاالت املرض و احلوادث  
فقدان الدخل في حاالت املرض واحلوادث وإجازة رعاية الطفل  

الشيخوخة والوفاة واالعاقة   
البطالة   

أعباء عائلية  

الضمان االجتماعي 

›››

DAS DREISÄULENSYSTEM

الركن الثالثالركن الثاني الركن االول

الرعاية الشخصية

AHV / IVاخلدمات 
)EL( التكميلية

 BVG / ضروري
 UVG

 خدمات 
إضافية للرعاية 

املهنية

الرعاية املقيدة  
)الركن 3 أ(

 الرعاية 
 االختيارية 
)الركن 3 ب(

الرعاية املهنيةالرعاية العمومية

  ضمان املستوىضمان احلد املعيشي األدنى
املعيشي املعتاد

التكملة الفردية

Uri إدارة الضمان االجتماعي
Sozialversicherungsstelle Uri

Dätwylerstrasse 11 
6460 Altdorf 

Telefon: 041 874 50 20 
 E-Mail: info@svsuri.ch 

www.sozialversicherungsstelleuri.ch
 :AHV/IV معلومات حول

www.ahv-iv.info

للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال بإدارة الضمان االجتماعي بكانتون أوري أو فروع AHV للبلدية.
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التأمني ضد احلوادث 

يتمتع كل أجير في سويسرا إلزاميا بتأمني ضد احلوادث واألمراض 
املهنية ابتداء من اليوم األول من بدء عمله. إذا كنتم تعملون أكثر 
من ثماني ساعات يوميا فإنكم تتمتعون بتأمني ضد احلوادث خارج 

املؤسسة.

كما يجب على صاحب العمل تأمني العاملني في املنازل وفي 
مجالي التنظيف والتدبير املنزلي.

العاطلني عن العمل مؤّمنون مبدئيا وبشكل إلزامي.

يجب على أصحاب املهن احلرة العاملني في شركات عائلية أن 
يشتركوا بشكل اختياري في تأمينات ضد احلوادث املهنية.

كل من أرباب املنازل وربات البيوت واألطفال و الطلبة واملتقاعدين 
ليسوا مؤّمنني.

الضمان االجتماعي

إجازة رعاية الطفل

 AHV حتصل النساء الالتي كن يتمتعن ملدة تسعة أشهر بتأمني
والالتي كّن قد اشتغلن أثناء هذه الفترة خمسة أشهرعلى األقل 
ويعتبرن في تاريخ الوالدة عامالت على خدمات من تأمني األمومة. 

ميكن مبدئيا التمتع بهذا احلق ملدة 14 أسبوعا.

العالوات العائلية

العالوات العائلية تعوض جزئيا التكاليف التي يتحملها الوالدان 
بسبب املصاريف املتعلقة باألطفال وهي تشمل عالوات األطفال 

والتعليم وكذلك حسب الكانتونات عالوات الوالدة والتبني.

تبلغ عالوة األطفال في كانتون Uri 200 فرنك سويسري شهريا 
ولكل طفل ويبدأ االنتفاع بها من الشهر األول من والدة الطفل 

إلى أن ييبلغ سن السادسة عشر.

تبلغ عالوة التعليم شهريا ولكل طفل  250 فرنك سويسري 
ويبدأ االنتفاع بها من نهاية الشهر الذي يبلغ فيه الطفل سن 

السادسة عشر إلى نهاية تأهيله ولكن إلى أجل أقصاه سن 
اخلامسة والعشرين.

بالنسبة للعالوات العائلية تنطبق األحكام املعمول بها في مكان 
العمل. صاحب العمل هو الذي يقوم بعملية التسجيل والدفع.

?  ما الذي يحصل حني ال ميكن لي سد حاجياتي املعيشية 

بنفسي؟

في مثل هذه احلاالت ميكن احلصول على املساعدة االجتماعية 
التي متثل ضمانا للحد األدنى املعيشي يحول دون إقصاء أشخاص 

أو مجموعات من املساهمة في احلياة االجتماعية. فإلى جانب 
املساعدة املادية (دعم مالي وخدمات مالية أخرى) متثل املساعدة 

الشخصية جزء ضروريا من املساعدة االجتماعية الفعالة. في 
مثل هذه احلاالت ميكنكم االتصال مبكتب اخلدمات االجتماعية 

للبلدية.

›››

 هل تعلمون أّن الشبكة املكثفة للتأمينات 
االجتماعية توفر حماية ضد اخملاطر لألشخاص وذويهم 

العاملني والقاطنني هنا؟

مكاتب اخلدمات االجتماعية احمللية:

 Sozialdienst Uri Nord (Altdorf, Attinghausen, Bauen, 
Flüelen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Sisikon) 

Telefon: 041 874 12 28

Sozialdienst Schattdorf-Bürglen 
(Bürglen, Schattdorf, Spiringen, Unterschächen) 

Telefon: 041 874 04 74

 Sozialdienst Urner Oberland 
 (Andermatt, Erstfeld, Göschenen, Gurtnellen, 

Hospental, Realp, Silenen, Wassen) 
Telefon: 041 882 01 41

صندوق التأمني الصحي 
راجع فصل „الصحة“

البطالة
راجع فصل „العمل“

إدارة الشؤون االجتماعية
 Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 21 52 
E-Mail: sozialamt@ur.ch 

www.ur.ch/gsud

Sozialdienst Uri Nord (Altdorf, Attinghausen, Bauen,  
Flüelen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Sisikon) 

Telefon: 041 874 12 28

Sozialdienst Uri Ost (Bürglen, Schattdorf, Spiringen) 
Telefon: 041 874 04 66

Sozialdienst Urner Oberland  
(Andermatt, Erstfeld, Göschenen, Gurtnellen,  

Hospental, Realp, Silenen, Wassen) 
Telefon: 041 882 01 41

Sozialdienst Unterschächen 
Telefon: 041 879 11 66 
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التأمني ضد احلوادث 

يتمتع كل أجير في سويسرا إلزاميا بتأمني ضد احلوادث واألمراض 
املهنية ابتداء من اليوم األول من بدء عمله. إذا كنتم تعملون أكثر 
من ثماني ساعات يوميا فإنكم تتمتعون بتأمني ضد احلوادث خارج 

املؤسسة.

كما يجب على صاحب العمل تأمني العاملني في املنازل وفي 
مجالي التنظيف والتدبير املنزلي.

العاطلني عن العمل مؤّمنون مبدئيا وبشكل إلزامي.

يجب على أصحاب املهن احلرة العاملني في شركات عائلية أن 
يشتركوا بشكل اختياري في تأمينات ضد احلوادث املهنية.

كل من أرباب املنازل وربات البيوت واألطفال و الطلبة واملتقاعدين 
ليسوا مؤّمنني.

الضمان االجتماعي

إجازة رعاية الطفل

 AHV حتصل النساء الالتي كن يتمتعن ملدة تسعة أشهر بتأمني
والالتي كّن قد اشتغلن أثناء هذه الفترة خمسة أشهرعلى األقل 
ويعتبرن في تاريخ الوالدة عامالت على خدمات من تأمني األمومة. 

ميكن مبدئيا التمتع بهذا احلق ملدة 14 أسبوعا.

العالوات العائلية

العالوات العائلية تعوض جزئيا التكاليف التي يتحملها الوالدان 
بسبب املصاريف املتعلقة باألطفال وهي تشمل عالوات األطفال 

والتعليم وكذلك حسب الكانتونات عالوات الوالدة والتبني.

تبلغ عالوة األطفال في كانتون Uri 200 فرنك سويسري شهريا 
ولكل طفل ويبدأ االنتفاع بها من الشهر األول من والدة الطفل 

إلى أن ييبلغ سن السادسة عشر.

تبلغ عالوة التعليم شهريا ولكل طفل  250 فرنك سويسري 
ويبدأ االنتفاع بها من نهاية الشهر الذي يبلغ فيه الطفل سن 

السادسة عشر إلى نهاية تأهيله ولكن إلى أجل أقصاه سن 
اخلامسة والعشرين.

بالنسبة للعالوات العائلية تنطبق األحكام املعمول بها في مكان 
العمل. صاحب العمل هو الذي يقوم بعملية التسجيل والدفع.

?  ما الذي يحصل حني ال ميكن لي سد حاجياتي املعيشية 

بنفسي؟

في مثل هذه احلاالت ميكن احلصول على املساعدة االجتماعية 
التي متثل ضمانا للحد األدنى املعيشي يحول دون إقصاء أشخاص 

أو مجموعات من املساهمة في احلياة االجتماعية. فإلى جانب 
املساعدة املادية (دعم مالي وخدمات مالية أخرى) متثل املساعدة 

الشخصية جزء ضروريا من املساعدة االجتماعية الفعالة. في 
مثل هذه احلاالت ميكنكم االتصال مبكتب اخلدمات االجتماعية 

للبلدية.

›››

 هل تعلمون أّن الشبكة املكثفة للتأمينات 
االجتماعية توفر حماية ضد اخملاطر لألشخاص وذويهم 

العاملني والقاطنني هنا؟

مكاتب اخلدمات االجتماعية احمللية:

 Sozialdienst Uri Nord (Altdorf, Attinghausen, Bauen, 
Flüelen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Sisikon) 

Telefon: 041 874 12 28

Sozialdienst Schattdorf-Bürglen 
(Bürglen, Schattdorf, Spiringen, Unterschächen) 

Telefon: 041 874 04 74

 Sozialdienst Urner Oberland 
 (Andermatt, Erstfeld, Göschenen, Gurtnellen, 

Hospental, Realp, Silenen, Wassen) 
Telefon: 041 882 01 41

صندوق التأمني الصحي 
راجع فصل „الصحة“

البطالة
راجع فصل „العمل“

إدارة الشؤون االجتماعية
 Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 21 52 
E-Mail: sozialamt@ur.ch 

www.ur.ch/gsud
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احتساب التخفيض آليا. على األشخاص الذين تقطتع منهم 
الضرائب من املنبع أن ميلؤوا استمارة طلب التي ميكن احلصول 

عليها على موقع www.ur.ch/praemienverbilligung لدى مكتب 
الصحة أو إدارة البلدية ملكان إقامتكم.

?  أين تتم معاجلتي طبيا؟

إمكانية اختيار الطبيب أم ال تختلف حسب نظام التأمني الصحي 
الذي اخترمتوه. جتدون عناوين األطباء املباشرين في دليل الهاتف 

ملنطقتكم أو في االنترنيت على موقع www.ur.ch عبارة „خدمات 
طبية“.

?  ما هي تكاليف العالج لدى طبيب املدرسة وطبيب 

أسنان املدرسة؟

تقوم املدرسة االبتدائية بشكل منتظم بإجراء فحوصات طبية 
وأخرى متعلقة باألسنان أثناء أوقات الدروس العادية وتكون هذه 

الفحوصات مجانية.

?  ما هي تكاليف العالج لدى طبيب املدرسة وطبيب 

أسنان املدرسة؟

تقوم املدرسة االبتدائية بشكل منتظم بإجراء فحوصات طبية 
وأخرى متعلقة باألسنان أثناء أوقات الدروس العادية وتكون هذه 

الفحوصات مجانية.

?  هل ماء احلنفية في البيت صالح للشراب؟

نعم ، املاء في سويسرا ذو جودة عالية ومجاني. املاء هو أفضل 
وأسلم طريقة لكي يرتوي اإلنسان.

?  هل يجب أن أؤّمن نفسي ضد األمراض واحلوادث؟

إّن االشتراك في التأمني ضد األمراض في سويسرا أمر ضروري. 
صناديق التأمني الصحي ملزمة قانونيا قبولكم في التأمني 

األساسي. التأمينات التكميلية إختيارية. بالنسبة للتأمينات 
التكميلية ميكنكم اختيار قيمة مبلغ التأمني وحجم اخلدمات إال أن 

مبدأ اخلصم يظل دائما قائما.

تكاليف اخلدمات املدفوعة من التأمني األساسي:

صندوق التأمني الصحي يعوض مبدئيا كل أنواع العالج من   
طرف طبيب أو طبيبة. ينبغي عليكم في احلاالت األخرى أن 

تستفسروا قبل بداية العالج.

يدفع صندوق التأمني الصحي تكاليف العالج واإلقامة في   
األقسام العامة ملستشفيات كانتون Uri ولـ 16 مستشفى آخر 
املوجودة على قائمة مستشفيات الكانتون. تتحملون التكاليف 
اإلضافية للعالج واإلقامة في األقسام اخلاصة ونصف اخلاصة أو 

قد يتحمل التأمني االضافي مثل هذه املصاريف.

يتحمل التأمني األساسي تكاليف كل األدوية اخلاضعة لصندوق   
التأمني الصحي والتي مت وصفها من طرف طبيب أو طبيبة.

يتحمل التأمني تكاليف إجراءات مختلفة تخدم الرعاية   
الصحية (الوقاية) مثل التطعيم و 8 فحوصات لألطفال في 

سن ما قبل املدرسة وفحوصات وقائية في مجال طب النساء 
كل ثالث سنوات وتصوير الصدر الشعاعي كل سنتني بالنسبة 

للنساء الالتي جتاوزت أعمارهن 50 سنة أو سنويا بالنسبة 
للنساء املعرضات لهذا املرض.

?  كيف أحصل على تخفيضات في االشتراك في صندوق 

التأمني الصحي؟

إّن األشخاص املقيمني واملؤّمنني في سويسرا ذوي الدخل احملدود 
لهم احلق في تخفيضات في االشتراك في صندوق التأمني الصحي. 

املهم هو أن تكونوا قد دفعتم الضريبة على الدخل. شروط 
التخفيض وإجراءاتها تختلف من كانتون إلى آخر. مبدئيا يتم 

الصحة

„دليل الصحة“ )دليل الصحة(
 (معلومات بالعديد من اللغات)

www.migesplus.ch > Publikationen

معلومات حول العروض والتخفيضات خملتلف صناديق 
التأمني الصحي:

 www.bag.admin.ch

االهتمام بصحتكم وصحة عائلتكم هو أفضل وقاية من 
شأنها أن حتّسن من جودة احلياة. الوقاية ودعم الصحة:

www.gesundheitsfoerderung-uri.ch

معلومات حول التخفيضات:
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf

Telefon: 041 875 22 42
 E-Mail: praemienverbilligung@ur.ch

 www.ur.ch/praemienverbilligung
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steuerte Einkommen. Die Voraussetzungen, Höhe der Verbilli-
gung und Verfahren sind von Kanton zu Kanton unterschied-
lich. Der Anspruch auf Prämienverbilligung wird grundsätzlich 
automatisch berechnet. Quellenbesteuerte Personen müssen 
ein Antragsformular ausfüllen. Dies ist erhältlich unter  
www.ur.ch/praemienverbilligung, direkt beim Amt für Gesund-
heit oder bei der Gemeindeverwaltung Ihrer Wohngemeinde.  

?   Wo werde ich medizinisch behandelt?

Sie haben in der Schweiz je nach gewähltem Kranken-
kassen-Modell die freie Arztwahl oder nicht. Adressen 
praktizierender Ärzte und Ärztinnen finden Sie im lokalen 
Telefonbuch oder im Internet unter  
www.ur.ch > Stichwort «Gesundheitsdienste». 

?   Sind meine Zahnarztkosten auch versichert?

Nein, die Zahnarztkosten sind nicht in der Grundversiche-
rung enthalten. Sie können aber eine Zusatzversicherung 
für diese Leistungen abschliessen.

?   Kosten mich die Schularzt- und  
Schulzahnarztbesuche meiner Kinder?

Die Volksschule organisiert in regelmässigen Abständen 
schulärztliche und schulzahnärztliche Untersuchungen wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit. Diese sind kostenlos! 

?   Kann ich Wasser zu Hause  
vom Wasserhahn trinken? 

Ja, das Wasser in der Schweiz hat eine gute Qualität und ist 
gratis. Wasser ist der beste und gesündeste Durstlöscher. 

?   Muss ich mich  
gegen Krankheit und Unfall versichern?

In der Schweiz ist der Abschluss einer Krankenpflegeversicherung 
obligatorisch. Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, 
Sie in die Grundversicherung aufzunehmen. Zusatzversicherun-
gen sind freiwillig. Sie können die Höhe der Einzahlung und den 
Umfang der Leistungen von Zusatzversicherungen auswählen. Es 
besteht jedoch immer ein Selbstbehalt.

Aus der Grundversicherung  
werden folgende Leistungen bezahlt:

 Die Krankenkasse vergütet grundsätzlich alle Behandlungen, die 
von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen werden. Falls 
nicht, sollten Sie vor der Behandlung darüber informiert werden. 

 Die Grundversicherung bezahlt die Behandlung und den Aufent-
halt in der allgemeinen Abteilung des Kantonsspitals Uri und 16 
weiteren Listenspitäler. Die Zusatzkosten für die Behandlung und 
den Aufenthalt in der Privat- oder Halbprivat-Abteilung gehen zu 
Ihren Lasten oder werden von einer allfälligen Zusatzversiche-
rung gedeckt. 

 Die Grundversicherung übernimmt die Kosten für sämtliche 
kassenpflichtige Medikamente, die von einem Arzt oder einer 
Ärztin verschrieben werden.

 Die Grundversicherung übernimmt die Kosten verschiedener 
Massnahmen, die der Gesundheitsvorsorge (Prävention) dienen, 
wie Impfungen, 8 Untersuchungen für Kinder im Vorschulalter, 
Gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre und 
Mammographien alle 2 Jahre bei Frauen ab 50 oder jährlich bei 
gefährdeten Frauen. 

?   Wann erhalte ich eine Prämienverbilligung?

In der Schweiz wohnhafte und versicherte Personen mit be-
scheidenen Einkommen haben Anspruch auf eine Verbilligung 
ihrer Krankenkassen-Prämien. Ausschlaggebend ist das ver-

Gesundheit

«Gesundheitsratgeber»
(Informationen in verschiedenen Sprachen)  
www.migesplus.ch > Publikationen

Informationen zu Angeboten und  
Prämien verschiedener Krankenkassen:
www.bag.admin.ch 

Zur eigenen Gesundheit und derjenigen der 
Familie Sorge zu tragen, ist die beste Vorsorge 
überhaupt und steigert die Lebensqualität! 

Prävention und Gesundheitsförderung:
www.gesundheitsfoerderung-uri.ch

Informationen zur Prämienverbilligung:
Amt für Soziales, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Telefon: 041 875 22 42
E-Mail: praemienverbilligung@ur.ch 
www.ur.ch/praemienverbilligung 

Amt für Gesundheit, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf



16

?  كيف يتم دعم طفلي في املدرسة عند تعلمه اللغة 

األملانية؟

بالنسبة لألطفال الذين استقروا مؤخرا في سويسرا يتم عادة 
دعمهم من خالل دروس مكثفة ملدة سنة أو سنتني. تنظم هذه 

الدروس أثناء أوقات الدروس العادية.

?  ماذا يجب القيام به إذا كانت لطفلي مشاكل وصعوبات 

في املدرسة؟

فريق التدريس في املدرسة هو أول من ميكن االتصال به. فهو  الذي  
يوجهكم إلى اجلهات اخملتصة.

?  ما هو نظام التعليم في كانتون Uri؟

املدرسة االلزامية  (Volksschule)  في سويسرا من مشموالت 
الكانتون في حني يكون التعليم الثانوي الدرجة الثانية 

(Sekundarstufe II) والتعليم العالي من مشموالت االحتاد.

?  هل التعليم في سويسرا إلزامي؟

التعليم االبتدائي في سويسرا إلزامي (الصف األول إلى الصف 
التاسع) في حني تكون رياض األطفال في كانتون Uri اختيارية، 

لكنه من املستحسن أن يذهب إليها األطفال.

املدارس احلكومية محايدة عقائديا. التربية الدينية هي من 
مشموالت الوالدين.

ميكن لألطفال من جذور أجنبية أن يشاركوا في دروس للغتهم األم 
وحضارتها (دروس HSK). عادة ما تنظم هذه الدروس خارج كانتون 

Uri وأيضا خارج أوقات الدروس العادية. للمزيد من املعلومات 
بشأن العناوين اتصلوا مبدرسة مقر إقامتكم.

املدارس والنظام التربوي

 :)HSK( دروس في اللغة األم وحضارتها
www.ur.ch > Stichwortsuche »HSK«

›››

23/24
22/23
21/22
20/21

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16

14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
9/10
8/9
7/8
6/7
5/6
4/5

Alter

سة االلزامية
املدر

Kindergartenstufe
Vorschule

Primarstufe
املدرسة االبتدائية

 Sekundarstufe I
الثانوية األولى املرحلة 

األخيرة

ت
سنوا

سع 
سة إلزامية: ت

مدر

سنة واحدة إلزامية ابتداء من 01/08/2016م

سنتني روضة أطفال (إلزامية العرض ابتداء من 01/08/2016م)

 سنة 
 مدرسية حتضيرة 

للمهنة

إجراءات دعم في إطار دعم التالميذ 
  (IF) ذوي االحتياجات البيداغوجية

وإدماج التالميذ ذوي االحتياجات 
(IS) اخلاصة

 .3
 .2
 .1
.6
.5
.4
.3
.2
.1

الثانوية العامة 

املرحلة  األولى

الثانوية العامة 

املرحلة األخيرة

.4

.3

.2

.1

.2

.1

Sekundarstufe II
مدرسة احلرف املتخصصة

املدرسة املتوسطة التوجيهية

BVS         تدريب

امتحان التعليم الثانوي للمدارس املهنية (دوام كامل) .1
.4
.3
.2
.1

.3

.2

.1

مدرسة جتارية مع 
شهادة التعليم 
الثانوي للمهن جزئي 
مرافق للتدريب

امتحان التعليم الثانوي 
للمدارس املهنية

امتحان التعليم الثانوي 
للمدارس املهنية

شهادة الثانوية

TertiärstufeHöhere Berufsbildung
امتحان التعليم 

املهني على املستوى 
الفيدرالي

مدارس تقنية عليا 

Hochschulstufe
اجلامعة

املعهد الفيدرالي السويسري 
ETH للتكنولوجيا

مدارس عليا 
متخصصة

14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

 ميكن للمدارس 
 التي لها عدد 

قليل من التالميذ 
أن تدرج مرحلة 

أساسية.

 املدرسة الثانوية املدمجة, املدرسة الثانوية التعاونية
(Werk) املدرسة املهنية
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في مؤسسة والتعلم في مدرسة للحرف واملهن يكون فيها الناشئ 
ملّما باجلانب النظري والتطبيقي في نفس الوقت.

تعتبر كال االمكانيتني متكافئة.

االمكانيات االنتقالية

إذا لم يجد التلميذ بعد إنهاء فترة الدراسة االلزامية طريقا 
مباشرا يؤدي إلى التأهيل املهني أو املدرسة الثانوية ميكنه أن 

يستفيد من سنة انتقالية حيث توجد العديد من االمكانيات في 
هذا الشأن.

للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال مبركز االرشادات للمهن 
والدراسة.

?  ماذا يُنتظر من الوالدين أثناء فترة التعليم اإللزامية 

ألطفالهم؟

واجبات الوالدين:

حث أطفالهم على القيام بواجباتهم املدرسية  
التعاون مع املدرسة  
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SBFI كتابة الدولة للتعليم والبحث العلمي واالبتكار
مكتب االتصال: االعتراف بالشهادات

 ,Staatssekretariat für Bildung 
:Forschung und Innovation SBFI 

Kontaktstelle Diplomanerkennung
Effingerstrasse 27 

3003 Bern
Telefon: 031 322 28 26

E-Mail: kontaktstelle@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/diploma

Swissuniversities – مؤمتر رؤساء املعاهد العليا واملعاهد 
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 Swissuniversities – Rektorenkonferenz 

 der Schweizer Hochschulen, Fachhochschulen,
 Universitäten und ETHs Informationsstelle 

 für Anerkennungsfragen: Swiss ENIC 
 Effingerstrasse 15, 3000 Bern 

Telefon: 031 335 07 32 
E-Mail: communications@swissuniversities.ch 

www.swissuniversities.ch > Services > ENIC

معلومات حول االعتراف بالشهادات العلمية األجنبية:
 www.migraweb.ch 

> Schule und Bildung > ausländische Diplome
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األطفال

متكّن مجموعات اللعب لألطفال الذين جتاوز سنهم ثالث سنوات 
من اكتساب جتارب هامة عن طريق اللعب في مجموعة متكاملة 

متثل نواة لتطور شخصيتهم وتنمية قدراتهم التعليمية.

?  ما هي شروط اإلقامة لألطفال في سوسرا؟

يتمتع األطفال املولودون من أصول أجنبية في سويسرا والذين 
لهم تصريح باإلقامة أو تصريح بإقامة دائمة بنفس التصريح مثل 

الوالدين.

ينطبق هذا احلق على األطفال من والدين من دول ثالثة طاملا كانوا 
عزبا ويسكنون مع والديهم إلى سن 18. حني يتجاوز هؤالء هذا 

السن فعليهم أن يقدموا طلبا للحصول على تصريح إقامة 
خاص بهم. ينطبق نفس الشيء على األطفال من آباء وأمهات من 

دول EU/EFTA إلى حني بلوغهم سن 21.

في حال الطالق يجوز للطرف الذي له حق احلضانة أن يقرر مكان 
إقامة الطفل مما يعني أنّه ميكن للطرف األجنبي الذي له حق 

احلضانة على سبيل املثال أن يعود إلى بلده األصلي وأن يأخذ معه 
األطفال مع احلفاظ على حق الزيارة للطرف الذي ال يتمتع بحق 

احلضانة.

?  معلومات هامة للوالدين

الوالدان مسؤوالن عن تربية أطفالهم والعناية بهم وأخذ القرارات 
الالزمة في هذا الشأن.  يجب أن تكون مصلحة الطفل في محور 

اهتمامهم.

على الوالدين تربية أطفالهم حسب ظروفهم احلياتية 
وتشجيعهم وحمايتهم جسديا وفكريا وأخالقيا.

عليهم أن ميكّنوا أطفالهم من تعليم يتماشى مع إمكانياتهم 
وميوالتهم. لهذا الغرض ينبغي عليهم التعاون مع املدرسة.

إذا كانت مصلحة الطفل مهددة وإذا كان الوالدان غير قادرين على 
مساعدته تأخذ مصلحة الوصاية على األطفال االجراءات الالزمة 

حلماية الطفل.

على الوالدين حتمل تكاليف احلياة املعيشية للطفل وتعليمه 
وأخذ اإلجراءات الضرورية حلمايته إذا اقتضى األمر إلى أن يبلغ سن 

الرشد أو(18 عاما) إلى أن ينهي فترة التأهيل األساسي.

إمكانيات العناية بالطفل 

تشكل مؤسسة »stiftung papilio« فيUri مكتب االتصال الذي 
يهتم بكل األسئلة التي لها عالقة باحلياة العائلية. يشمل عرض 
املؤسسة رعاية األطفال ووجبة غداء وأنشطة أخرى ذات الصبغة 

التربوية االجتماعية.

مجموعات لعب لألطفال في سن ما قبل املدرسة

Uri  مكتب االرشاد لألباء واألمهات في كانتون
  Rüttistrasse 71, 6467 Schattdorf 

 Telefon: 041 871 04 04 
E-Mail: info@spitexuri.ch 

www.spitexuri.ch

هل تعلمون أّن دعم تعّلم اللغة األولى ميثل ركيزة هامة 
لتعّلم اللغة احمللية؟

مكاتب االرشاد
 www.ur.ch > Stichwortsuche »Spielgruppen«

stiftung papilio
 Gotthardstrasse 14, 6460 Altdorf 

 Telefon: 041 874 13 00 
 E-Mail: info@stiftung-papilio.ch 

www.stiftung-papilio.ch

مجموعات اللعب
 www.ur.ch > Stichwortsuche »soziale Institutionen«
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?  ماذا يجب مراعاته عند الوالدة؟

بعد الوالدة يجب تسجيل املولود اجلديد في إدارة األحوال املدنية. 
في حال والدة في البيت يجب تقدمي شهادة الوالدة الصادرة عن 
القابلة التي قامت بالتوليد. بالنسبة للوالدة في مستشفى 

كانتون Uri يتم تسجيل املولود اجلديد مباشرة من طرف 
املستشفى.

إذا أردمت االحتفال مبولودكم اجلديد في إطار ديني فيمكنكم 
االتصال باجلمعيات أو املراكز الدينية التي تنتمون إليها.

?  ماذا يجب القيام به قبل الزواج؟

دائرة األحوال املدنية مبكان إقامتكم متدكم بكل املعلومات حول 
الوثائق التي يجب على الزوجني تقدميها وهي تنظم أيضا إجراءات 
عقد الزواج. دائرة األحوال املدنية ب Uri هي املسؤولة عن إجراءات 

.Uri عقد الزواج بالنسبة لألشخاص املقيمني في كانتون

إذا أردمت االحتفال بزواجكم في إطار ديني فيمكنكم االتصال 
باجلمعيات أو املراكز الدينية التي تنتمون إليها.

شروط عقد الزواج:

بلوغ سن 18 والتمتع باألهلية الكاملة  
أن تكون غير متزوج  

أن تكون مقيما بشكل قانوني في سويسرا  
القانون مينع الزواج بني اإلخوة واألخوات واإلخوة واألخوات غير   

األشقاء ومع الوالدين (األب البيولوجي واألم البيولوجية أو 
الوالني املتنبنني) أو اجلدين أو بني شخص وابن أو بنت الزوج أو 

الزوجة (حتى في حال فسخ الزواج أو إلغائه).

تقدمي وثائق أخرى حسب طلب إدارة األحوال املدنية  
الزواج القسري في سويسرا ممنوع.

الزواج والوالدة والوفيات

Uri  إدارة األحوال املدنية
Marktgasse 6 
 6460 Altdorf 

 Telefon: 041 875 22 80 
 E-Mail: zivilstandsamt@ur.ch

معلومات حول عقد الزواج:
 www.ur.ch > Stichwortsuche »Zivilstandsamt«

›››

معلومات حول الوالدة:
www.ur.ch > Stichwortsuche »Zivilstandsamt«
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الديانة

يضمن دستور كانتون Uri حرية العقيدة والضمير. كل فرد حر في 
اختياراته الدينيه وفي طريقة ممارستها. ال أحد يُجبر على ممارسة 

أي دين من االديان فتكون إذا حرية العقيدة حق فردي ميارسه كل 
حسب قناعاته الشخصية. جتدر اإلشارة هنا إلى أّن الدولة في 

سويسرا تأخذ مكانة قبل الدين. حرية العقيدة مضمونة طاملا ال 
تخالف قوانني الدولة السويسرية أو كانتونتها.

ميكنكم احلصول على قائمة اجلمعيات واملراكز الدينية في Uri في 
مكتب االتصال املسؤول عن مواضيع االندماج.

?  ماذا يجب القيام به في حالة وفاة؟

في حالة وفاة يجب تقدمي شهادة وفاة صادرة عن طبيب. بعد ذلك 
يجب اإلعالم بعلة الوفاة فورا في Altdorf ببلدية Uri. إذا حدثت 

حالة الوفاة في املستشفى أو دار املسنني يجب عندئذ على إدارة 
املستشفى أو دار املسنني إعالم املصالح اخملتصة بالوفاة.

بالنسبة لنقل اجلثمان إلى املقبرة أو إلى احملرقة يجب تكليف 
شركة دفن بذلك. كما ميكن لها نقل اجلثمان إلى اخلارج أو من 

اخلارج إلى سويسرا إذا رغبتم في ذلك. يتحمل ذوي املتوفى 
مصاريف الدفن.

لإلعالم بالوفاة لدى البلدية يجب تقدمي الوثائق التالية:

شهادة وفاة طبية  
دفتر عائلي إذا أمكن  

جواز سفر أو الرقم الوطني وجواز سفر أجنبي  
متدكم إدارة األحوال املدنية بـ Uri باملزيد من املعلومات حول   

باقي الوثائق التي يجب تقدميها (شهادة ميالد ، عقد زواج).

إذا أردمت القيام مبراسم الوفاة في إطار ديني فيمكنكم االتصال 
باجلمعيات أو املراكز الدينية التي تنتمون إليها.

ال توجد في Uri مقابر خاصة للمجموعات الغير مسيحية.

هل تعلمون أن القيم املسيحية راسخة في عادات كانتون 
Uri وفي حياته اليومية؟

مكتب االتصال املسؤول عن االندماج
Klausenstrasse 4 

 6460 Altdorf  
Telefon: 041 875 20 66 

 E-Mail: integration@ur.ch 
www.ur.ch > Stichwortsuche »Integration«

معلومات حول موضوع الوفيات
www.ur.ch > Stichwortsuche »Zivilstandsamt«

الزواج والوالدة والوفاة

›››
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العادات والتقاليد 

توجد في كانتون Uri العديد من االحتفاالت الثقافية التي تقوم 
على عادات وتقاليد الكانتون بأسره أو البلدية على وجه اخلصوص 

منها ماهو ديني ومنها ماهو دنيوي.من بني االحتفاالت الدينية 
نذكر منها عيد رأس السنة وكل ما يتعلق بتقاليد احلياة اليومية  

مثل الوالدة والزواج وأيضا الصوم وعيد الفصح والعنصرة وعيد 
امليالد إلى آخره. كما جتدر االشارة إلى احتفاالت ذات صبغة 
اجتماعية مثل االحتفال السنوي بحدث معني واالحتفاالت 

السياسية وأخرى خاصة باملنطقة. كما تنظم سنويا احتفاالت 
لها عالقة بعادات املنطقة وتقاليدها العريقة مثل الكرنفال 
والعيد الوطني السويسري في األول من شهر أغسطس أو 
االحتفاالت الشعبية األخرى إضافة إلى العروض املسرحية 

واملوسيقية وحفالت ختم السنة الدراسية وغيرها.

?  ماهي إمكانيات أوقات الفراغ املتاحة هنا؟

جتدون في اجمللة احمللية „Uristier“ التي توزع مجانا أو على موقع 
www.uri.ch كل املعلومات حول االنشطة الثقافية والرياضية 

وغيرها في كانتون أوري.

كما يوجد في Uri العديد من اجلمعيات. للحصول على املزيد 
من املعلومات حول هذه اجلمعيات ميكنكم االتصال بسكريتارية 

.www.urionline.ch البلدية أو الرجوع إلى موقع

الرياضة 

توفر الطبيعة اجلبلية لأللب  العديد من األنشطة حيث جتدون 
جمعيات رياضية وأخرى خاصة تقدم عروضا رياضية في كل 
املناطق. للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال ببلدية مقر 

إقامتكم أو في مكتب السياحة أو في إدارة الرياضة التابع ملديرية 
التعليم والثقافة. 

احلياة اليومية وأوقات الفراغ

„شفينغن“ هي نوع من أنواع رياضة املصارعة التقليدية 
التي اشتهرت بها سويسرا والتي تالقي إقباال كبيرا لدى 

السويسريني حيث تنظم دورات في هذه الرياضة على 
مستوى االحتاد والكانتون.

 Uri السياحة في كانتون
Tellspielhaus 

Schützengasse 11 
6460 Altdorf 

Telefon: 041 874 80 00 
E-Mail: info@uri.info 

 www.uri.info

معلومات حول املتحف: 
www.museen-uri.ch

استعارة ألعاب لألطفال والعائالت
والشبان والكبار:

Ludothek Altdorf 
Seedorferstrasse 1 

6460 Altdorf 
Telefon: 041 871 00 05 

 www.ludothek-altdorf.ch

 معلومات حول املالعب:
www.spielplatz-uri.ch

 معلومات حول اجلمعيات:
www.urionline.ch

مديرية التعليم والثقافة
Abteilung Sport 

Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 20 64 
 E-Mail: sport@ur.ch 

 www.ur.ch/sport
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?  ماذا يجب مراعاته عندما أقود الدراجة؟

احترام عالمات املرور ينطبق أيضا على سائقي الدراجات. إجراء 
امتحان في هذا الصدد ليس ضروريا. ال يجوز لألطفال الذين لم 

يبلغوا سن املدرسة بعد قيادة الدراجة.

في حال وقوع حادث تتحمل منذ أمد قريب شركة التأمني ضد 
الغير التكاليف الناجتة عن احلادث مع افتراض أن الشخص املعني 

يتمتع بهذا التأمني. من ليس له مثل هذا التأمني فيجب عليه 
حتمل تكاليف احلادث بنفسه وقد يكلفه أمواال طائلة لذلك من 

املستحسن االشتراك في مثل هذا التأمني.

من املستحسن أن يحمل سائقو الدراجات خوذة.

?  ماهي وسائل النقل العمومية؟

تتمتع سويسرا بإحدى شبكات النقل العمومي األكثر كثافة في 
العالم.

 Auto والباصات التابعة للبريد Uri إّن الباصات التابعة لكانتون
AG Uri تشكل جزء من وسائل النقل العمومي املكّملة للسكك 

. (SBB) احلديدة الفيدرالية السويسرية

ميكنكم التنقل بالقطارات والباصات والسفن في كل أنحاء 
سويسرا بفضل اشتراك مينحكم تخفيضا يقّدر بخمسني في 

املائة.

?  ماذ يجب مراعاته عند قيادة سيارة أو دراجة نارية؟

يحتاج كل شخص مقيم في اخلارج لقيادة سيارة في سويسرا 
إلى رخصة سياقة سويسرية.

األشخاص الذين يعيشون منذ 12 شهرا في سويسرا ولم   
يقيموا أثناء هذه الفترة أكثر من ثالثة أشهر دون انقطاع في 

اخلارج.

األشخاص الذين لهم سيارات مسجلة في سويسرا ألسباب   
مهنية ويحملون رخصة سياقة فئة ج أو د أو الصنفني ج1 أو 

د1 أو من يحتاج إلى ترخيص لنقل األشخاص ألسباب مهنية.

إذا انتهت مدة صالحية رخصة السياقة األجنبية.  
للحصول على رخصة سياقة سويسرية يجب عليكم تقدمي 

الوثائق التالية:

استمارة طلب كاملة وموقعة  
شهادة سكن  

تصريح اإلقامة أو اإلقامة الدائمة  
رخصة السياقة االصلية  

صورة جديدة باأللوان  
شهادة من طبيب العيون  

حمل اخلوذة لسائقي الدراجات النارية إلزامي!

النقل 

هل تعلمون أنه يوجد في كانتون Uri 39 تليفريك للعموم؟ 
اكتشفوا عالم اجلبال في أوري!

معلومات حول وسائل النقل العمومية
 www.sbb.ch (القطار، الباص/احلافلة، السفينة، التليفريك) 

  www.aagu.ch (الباص/احلافلة) 
  www.seilbahnen-uri.ch (التليفريك) 

 www.lakelucerne.ch (السفن)

Uri  إدارة املرور في كانتون
Gotthardstrasse 77a 

6460 Altdorf 
Telefon: 041 875 28 00 

E-Mail: assv@ur.ch 
 www.ur.ch > Stichwortsuche »Amt für Strassen- 

und Schiffsverkehr«
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?  هل من املهم تعلم اللغة االملانية السويسرية؟

اللغة األملانية تكفي للتأقلم مع محيطكم اجلديد. إن 
السويسريني على اقتناع بأّن تعلم اللغة األملانية السويسرية 

مبختلف لهجاتها أمر صعب. 

? كيف أجد مترجما أو مترجمة؟

من املستحسن أن تعهدوا مهمة الترجمة إلى مترجم كفء إذا 
كانت لكم مواعيد أو لقاءات هامة. مكتب خدمات الترجمة في 

منطقة سويسرا الوسطى ميدكم باملعلومات الالزمة في هذا 
الغرض.

?  أين ميكن لي أن أتعّلم اللغة األملانية؟

تعّلم اللغة األملانية أمر ضروري حتى تتمكنوا من التواصل في 
Uri بشكل مستقل ودون االعتماد على اآلخرين مما يسهل لكم 

التواصل مع اجليران ومدرسي أطفالكم واإلدارة والتعرف على 
أشخاص آخرين.

للمزيد من املعلومات حول الفرص احلالية لتعّلم اللغة األملانية 
للمبتدئني ميكنكم االتصال بـ:

اللغة وفرص تعلم اللغة

هل تعلمون أن تعلم اللغة من أهم العوامل لتحقيق 
اندماج ناجح؟

S&I اللغة واالندماج
S&I Sprache und Integration

Regula Wyss 
 Bahnhofstrasse 38, 6460 Altdorf 

 Telefon: 041 871 34 93 
 E-Mail: info@sprache-integration.ch 

www.sprache-integration.ch

?  كيف ميكن لي أن اندمج في اجملتمع على أفضل وجه؟

ميثل تعّلم اللغة األملانية املفتاح الرئيسي لتحقيق اندماج ناجح 
في اجملتمع. من يتواصل ويعّبر عن آرائه ورغباته بشكل مستقل 

لن يجد صعوبة في التأقلم مع محيطه في أوري. يُضاف إلى 
ذلك املشاركة الفعالة في احلياة االجتماعية في املنطقة أو في 

الكانتون من خالل أنشطة العديد من اجلمعيات.

راجع „احلياة اليومية وأوقات الفراغ“

خدمات الترجمة:
Caritas Luzern

Dolmetschdienst 
 Brünigstrasse 25, 6002 Luzern 

 Telefon: 041 368 51 51 
(mit Beantworter ausserhalb der Bürozeiten) 

Fax: 041 368 52 88 
E-Mail: info@dolmetschdienst.ch 

 www.dolmetschdienst.ch

Uri مركز التأهيل والتدريب املستمر
Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri

Attinghauserstrasse 12 
6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 20 70 
 E-Mail: bwz@bwzuri.ch 

www.bwzuri.ch

استعارة الكتب باللغة األملانية 
وبلغات أخرى: 

Bahnhofstrasse 13, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 875 22 21 

E-Mail: kantonsbibliothek@ur.ch 
 www.kbu.ch
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أيام العطل

1 يناير/كانون الثاني عيد السنة امليالدية 

6 يناير/كانون الثاني عيد اجملوس الثالثة 

19 مارس/آذار عيد القديس جوزيف 

يوم اجلمعة قبل عيد الفصح اجلمعة العظيمة 

أول يوم أحد بعد أول بدر في الربيع عيد الفصح 

يوم االثنني بعد عيد الفصح إثنني الفصح 

يوم خميس، عشرة أيام بعد العنصرة عيد الصعود 

يوم أحد، 49 يوما بعد عيد الفصح العنصرة 

بعد يوم أحد من عيد العنصرة إثنني العنصرة 

يوم خميس ، 11 يوما بعد العنصرة خميس اجلسد 

1 أغسطس/آب االحتفال باليوم الوطني االحتادي 

15 أغسطس/آب عيد انتقال السيدة مرمي العذراء 

1 نوفمبر/تشرين الثاني عيد جميع القديسيني 

8 ديسمبر/كانون األول حمل العذراء 

25 ديسمبر/كانون األول عيد امليالد 

26 ديسمبر عيد القديس شتيفان 

يختلف حق املطالبة بأيام العطل من 

كانتون إلى آخر وحسب القطاع املهني 

وعقد العمل.

هل تعلمون أّن أغلب أيام العطل الرسمية في الكانتونات 
لها خلفية دينية مسيحية؟
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عناوين هامة

Weiterführende Adressen

مكتب مختص للشؤون العائلية
Fachstelle Familienfragen

 Stiftung Papilio, Gotthardstrasse 14, 6460 Altdorf 
 Telefon: 041 874 13 15 

E-Mail: info@stiftung-papilio.ch
إرشادات في مجاالت احلياة الزوجية والعائلية واحلياتية

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
عيادة الطب النفسي لألفراد واالزواج والعائالت،

 Gotthardstrasse 14a, 6460 Altdorf 
 Telefon: 041 870 00 65 

 E-Mail: info@psychotherapie-uri.ch 
 www.psychotherapie-uri.ch

املرافقة االجتماعية والتربوية للعائالت
 Sozialpädagogische Familienbegleitung

 Stiftung Papilio, Gotthardstrasse 14, 6460 Altdorf 
 Telefon: 041 874 13 15 

E-Mail: info@stiftung-papilio.ch 
 www.stiftung-papilio.ch

االرشاد في املسائل التربوية
Beratung in Erziehungsfragen

Schulpsychologischer Dienst 
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 

Telefon: 041 875 20 90 
E-Mail: schulpsychologie@ur.ch 

www.ur.ch/spd

إرشاد ومساعدة للعائالت

االرشاد ومرافقة االشخاض الذين يعانون من مشاكل 
االدمان وإرشاد الشباب 

 Beratung und Begleitung für Menschen 
mit Suchtproblemen und Jugendberatung

 kontakt uri, Gemeindehausplatz 2, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 874 11 80 

 E-Mail: mail@kontakt-uri.ch 
 www.kontakturi.ch

إرشادات لألطفال والناشئني
Beratung für Kinder und Jugendliche

 Fachstelle Kindesschutz, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 875 20 40 

E-Mail: kindesschutz@ur.ch 
 www.ur.ch > Stichwortsuche »Kindesschutz«

 Uri العناية النفسية  JUSESO
 JUSESO Jugendseelsorge Uri

 Kirchplatz 3, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 871 20 56, E-Mail: juseso@kath-uri.ch 

www.kath-uri.ch/Jugendseelsorge

إرشاد الناشئني والناشئني صغار السن

علم النفس االجتماعي والعالج النفسي

خدمات علم النفس االجتماعي
Sozialpsychiatrischer Dienst

Seedorferstrasse 6, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 874 00 20, E-Mail: info@spduri.ch 

www.spduri.ch

دعم األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في حياتهم اليومية

الصليب األحمر السويسري
Schweizerisches Rotes Kreuz Uri 

Rynächtstrasse 13, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 874 30 75 
E-Mail: info@srk-uri.ch

Uri مؤسسة اإلغاثة التابعة للكنيسة في كانتون
Hilfswerk der Kirchen Uri

Seedorferstrasse 6a, 6460 Altdorf 
Telefon: 041 870 23 88 

 E-Mail: info@hilfswerkuri.ch

مكتب االتصال لألشخاص احملتاجني

 رعاية املرضى ، الرعاية املنزلية ، املساعدة العائلية، 

إرشاد اآلباء واألمهات

Spitex Uri 
 Rüttistrasse 71, 6467 Schattdorf 

Telefon: 041 871 04 04 
 E-Mail: info@spitexuri.ch 

 www.spitexuri.ch

عناوين حاالت الطوارئ

 الشرطة: 117
 اإلطفاء: 118

 سيارة االسعاف: 144
 حالة طوارئ لطبيب األسنان: 1811
حالة طوارئ طبية :03 03 870 041

عند اإلعالم عن حالة طوارئ رجاء اإلدالء باملعلومات التالية:

االسم واللقب  
أين؟  

ماذا حدث؟  
ما هو رقم الهاتف لالتصال بكم؟  

 جتدون نظرة شاملة حول مكاتب االرشاد في Uri على صفحة:
www.ur.ch > Stichwortsuche »soziale Institutionen«

مكاتب االرشاد

 Informationen zum Leben in der Schweiz 
 :in verschiedenen Sprachen 

Migraweb – www.migraweb.ch




