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 مرحًبا بكم في مقاطعة برن! -1

نود أن نسرد لكم بعض المعلومات عن اللوائح الھامة التي تنطبق على الالجئین والمقبولین مؤقًتا وطالبي اللجوء في مقاطعة برن. في ھذا الكتیب، 
 .(SEM) وھذه المعلومات تستكمل كتیب "معلومات موجزة لالجئین والمقبولین مؤقًتا" في سكرتاریة الدولة لشؤون الھجرة

 منطقةاألشخاص من قطاع اللجوء والالجئین بناًء على قانون المقاطعات الخاص باإلعانات االجتماعیة في  وتدعم مقاطعة برن عملیة اندماج
. وتنتظر منك مقاطعة برن أن تساھم بنشاط في عملیة اندماجك السریعة، على سبیل المثال، من خالل تعلم اللغة (SAFG) اللجوء والالجئین

 ا.األلمانیة ومحاولة أن تصبح مستقل مادیً 

 ة.وستجد في ھذا الكتیب معلومات موجزة عن الحقوق وااللتزامات التي تنطبق على وضعك، باإلضافة إلى غیر ذلك من الروابط والعناوین المفید

 ھیئة االندماج والشؤون االجتماعیة
 مدیریة الصحة والشؤون االجتماعیة واالندماج في مقاطعة برن

 (Amt für Integration und Soziales, 
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern) 

 ھذا الكتیب متاح باللغات التالیة: األلمانیة والفرنسیة والتغرینیة والفارسیة والعربیة والكرمانجیة
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 السكن -2

 

N الصدد، تنطبق  یعیش طالبو اللجوء في مساكن جماعیة حتى البت في إجراءات اللجوء الخاصة بھم. وفي ذلك
 بعض االستثناءات على األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص وعلى القُصر دون مرافق.

B 

F-FL 

F-VA 

وفي المرحلة األولى، یعیش جمیع الالجئین المعترف بھم والالجئین المقبولین مؤقًتا وغیرھم من المقبولین 
یة من قبل موظفین مؤھلین وستتعرف على مؤقًتا في مساكن جماعیة في مقاطعة برن. وھناك ستتلقى الرعا

 الحیاة في سویسرا.

وبمجرد تحقیق أھداف االندماج، یمكنك االنتقال إلى مسكنك الخاص أو شقة مشتركة. وسیقدم لك المستشار 
المسؤول عنك الدعم في العثور على سكن في منطقتك. وللقیام بذلك، یجب أن تكون قد وصلت إلى المستوى 

الرسمیة التي یتم التحدث بھا في محل إقامتك أو محل سكنك وأن تكون قد حصلت على  ةلغالفي  A1اللغوي 
 عمل أو تدریب.

 كما توجد بعض االستثناءات للعائالت التي لدیھا أطفال وقصر دون مرافق، وال سّیما األشخاص المستضعفین.

  أدناه. "االندماج"لمعرفة المزید عن أھداف االندماج، اطلع على المعلومات الواردة في خانة 

B  ُیمكن لالجئین المعترف بھم االنتقال إلى شقة یستأجرونھا بأنفسھم، وذلك بشرط أن یفي مبلغ اإلیجار بالمتطلبات
 المفروضة، حتى لو لم یحققوا أھداف االندماج بعد.

 

 القانونيالسند 

ا، وطالبي اللجوء بما یتماشى مع قانون  ً ا، والمقبولین مؤقتًیتم تنظیم عملیة تسكین الالجئین المعترف بھم، والالجئین المقبولین مؤقت
 .((SAFG)  منطقة اللجوء والالجئین في من قانون اإلعانات االجتماعیة 40-35المادة رقم ) (SAFG) االجتماعیة في منطقة اللجوء والالجئین

 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1213
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1213
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884
mysw
Stempel
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 االندماج -3

 

N  یقوم طالبو اللجوء باالندماج بفعالیة في عملھم واكتساب المھارات والمعارف األساسیة للغة رسمیة في محل
اإلقامة أثناء انتظار البت قرار اللجوء. فھم ملزمون بالمشاركة في عملیات تشغیل السكن الجماعي، وفًقا 

إلمكانیاتھم ومھاراتھم، والمشاركة كذلك في برامج االندماج (برامج التوظیف غیر الھادفة للربح، وبرامج دعم 
 أھیل الرئیسیة).اللغة منخفضة المتطلبات، وفعالیات أیام المعلومات ودورات الت

N 

B 

F-FL 

F-VA 

تتوقع مقاطعة برن منك أن تكتسب المھارات التي تحتاجھا لتولي العمل أو التدریب المھني بسرعة وبنشاط. 
 على وجھ الخصوص، أنت ملزم بالقیام بما یلي:

 تعلم اللغة الرسمیة، •
 تدبر مصروفات معیشتك في أسرع وقت ممكن من أموالك الخاصة، •
 لمستوى التعلیمي الالزم للمشاركة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،الحصول على ا •
 احترام األمن والنظام العام وقیم الدستور االتحادي، •
 التعاون مع جمیع السلطات والمؤسسات. •

 
B 

F-FL 

F-VA 

ُیحدد اإلجراءات  یوافق المستشار المختص بك على خطة االندماج الفردیة المشفوعة باألھداف. ومن ثّم فإنھ
الالزمة لتحقیق أھداف االندماج الشاملة وأھداف االندماج الفردیة الخاصة بك. باإلضافة إلى ذلك، یتم تحدید 

 مبلغ مساھمتك، والموعد النھائي لتحقیق األھداف الخاصة بك.

عن تنفیذ خطة  أنت ملزم باتباع خطة االندماج بدقة. یتم فحص تحقیق أھدافك بانتظام. إذا لم تكن مسؤوالً 
 االندماج بنفسك، یمكن اتخاذ عقوبات، على سبیل المثال، خفض المساعدات االجتماعیة المقدمة لك.

 

 

 السند القانوني

ا، والمقبولین مؤقًتا، وطالبي اللجوء منظمة في قانون اإلع  القواعد الخاصة باندماج الالجئین المعترف بھم، والالجئین المقبولین مؤقت اناتً
في منطقة اللجوء والالجئین من قانون اإلعانات االجتماعیة 16-14، الفقرة رقم 4المادة رقم   ) (SAFG) في منطقة اللجوء والالجئین االجتماعیة

 .((SAFG) 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1213
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1213
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884
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 دعم االندماج -4

 

N 

B 

F-FL 

F-VA 

لكي تتمكن من تحقیق أھداف االندماج، یضمن الشریك اإلقلیمي، نیابة عن مقاطعة برن، توافر التدابیر المعنیة 
المقاطعة في مجاالت التعلم المبكر لدعم عملیة االندماج حیثما كانت ضروریة. وعلى وجھ الخصوص، تشارك 

 وتعلم اللغة والتوجیھ الیومي واالندماج في العمل والتعلیم، وكذلك في المجاالت األخرى ذات الصلة باالندماج.

وجدیٌر بالذكر أن ھناك دورات وبرامج ونقاط لقاء في جمیع أنحاء المقاطعة، حیث یمكنك التعرف على نمط 
 مع السكان المحلیین. انتفع من ھذه العروض! الحیاة في سویسرا والتواصل

یمكنك الحصول على معلومات ونصائح حول األمور المعروضة في منطقتك من المستشار المسؤول عنك 
 من الشریك اإلقلیمي المسؤول عن منطقة سكنك في قطاع اللجوء والالجئین. أو

 

 .یمكن العثور على عناوین الشركاء اإلقلیمیین في خانة "عناوین وروابط مھمة"، انظر أدناه 
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 القطاع الصحي -5

 

N 

F-VA 

ُتبرم مقاطعة برن عقد للتأمین الصحي الخاص بك. ال یدفع التأمین الصحي سوى جزء من مبلغ الرعایة الطبیة 
مبلغ المساھمة (حق االمتیاز، المبلغ التشاركي). ُسبل العالج األساسیة. ویدفع المؤمن علیھ دائًما جزًءا من 

 والتدابیر التي تتجاوز الرعایة الطبیة األساسیة ال یتم تمویلھا من قِبل التأمین الصحي.

سیقوم المستشار المسؤول عنك بإحالتك إلى طبیب/طبیبة (طبیب رعایة أولیة) والذي سیمنحك بدوره قسیمة شخصیة. 
كنت مریًضا  یم ھذه القسیمة عند زیارة الطبیب مع بطاقة الھویة الخاصة باألجانب الخاصة بك. إذاویجب علیك تقد

 إذا تعرضت لحادث، فیجب علیك دائًما الذھاب إلى طبیب الرعایة األولیة أوالً، ویستثنى من ذلك حاالت الطوارئ. أو

 

B 

F-FL 

 

سویسرا تأمیًنا صحًیا. إذا تلقیت إعانة اجتماعیة، فسیتم یجب أن یكون لدى جمیع األشخاص الذین یعیشون في 
تغطیة تكالیف التأمین األساسي اإللزامي من خالل اإلعانة االجتماعیة حتى مبلغ معین. ویمكنك اختیار شركة 

 التأمین الصحي التي ترغب في التأمین على نفسك معھا.

زًءا من تكلفة الرعایة الطبیة األساسیة. ویدفع وجدیٌر بالذكر أن التأمین الصحي اإلجباري ال یدفع سوى ج
المؤمن علیھ دائًما جزًءا من مبلغ المساھمة (حق االمتیاز، المبلغ التشاركي). ُسبل العالج والتدابیر التي تتجاوز 

 الرعایة الطبیة األساسیة ال یتم تمویلھا من قِبل التأمین الصحي.

حي الخاصة بك، والتي یجب أن تصطحبھا معك عند زیارة ستحصل على بطاقة تأمین من شركة التأمین الص
 الطبیب أو عندما تشتري الدواء من الصیدلیة.

 

  دلیل الصحة في سویسرا"یمكنك العثور على المزید من المعلومات حول الرعایة الصحیة بالعدید من اللغات في ".

 https://www.migesplus.ch/publikationen/gesundheitswegweiser-schweiz

 

 السند القانوني

اللجوء  منطقةمن قانون اإلعانة االجتماعیة في  27و 21و 9(المواد  (SAFG) اللجوء والالجئین منطقةینظم قانون اإلعانة االجتماعیة في 
 ) توفیر الرعایة الطبیة األساسیة لكل من الالجئین المعترف بھم والالجئین المقبولین مؤقًتا والمقبولین مؤقًتا وطالبي اللجوء.(SAFG) والالجئین

ي مصروفات الرعایة الصحیة ومصروفات معالجة األمراض الخاصة بالالجئین القانون الخاص باإلعانات االجتماعیة العامة ُینظم عملیة تول
المعترف بھم والالجئین المقبولین مؤقًتا.

 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884

https://www.migesplus.ch/publikationen/gesundheitswegweiser-schweiz
https://www.migesplus.ch/publikationen/gesundheitswegweiser-schweiz
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884
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 اإلعانة االجتماعیة -6

 

N 

B 

F-FL 

F-VA 

المطالبة بالحصول على إعانات  إذا كنت ال تستطیع كسب نفقات معیشتك من مواردك الخاصة، یمكنك
اجتماعیة. وھذا یضمن تدبر النفقات األساسیة، ویغطي كذلك مصروفات المعیشة ومصروفات الرعایة الطبیة 

 األساسیة والسكن. كما أنھ یتیح المشاركة في الحیاة االجتماعیة ویغطي مصروفات االندماج المھني.

ة االجتماعیة ویجب علیك اتباع تعلیمات ھیئات الخدمة أنت ملزم بتقدیم معلومات سلیمة لھیئات الخدم
االجتماعیة إذا تلقیت إعانة اجتماعیة. أنت مطالب بذكر جمیع الموارد المالیة التي لدیك. حتى إذا تلقیت دعًما 

 من جھات خارجیة، فیجب علیك إبالغ ھذا األمر إلى األخصائي االجتماعي.

تجنب وضع االحتیاج الذي أنت بھ، أو التغلب علیھ أو تخفیفھ. یجب أن تبذل كل ما بوسعك للمساھمة في 
 یشمل، على وجھ الخصوص، أن تشارك في إجراءات االندماج المناسبة وأن تقبل العمل المناسب. وھذا

إذا خرقت التزاماتك أو لم تتبع التعلیمات، یجب على ھیئة الخدمة االجتماعیة النظر في الخطوات والعقوبات 
وھذا یمكن أن یؤدي إلى تخفیض مقدار اإلعانات االجتماعیة. یجب أن تكون التخفیضات متناسبة القانونیة. 

 یتضرر بھا سوى الشخص الذي أخطئ. وأال

 بمجرد تحسن وضعك االقتصادي بشكل ملحوظ، سیتعین علیك سداد مبالغ اإلعانة االجتماعیة.

القانونیة. یمكن أن یؤدي إساءة استخدام اإلعانات یجب إعادة سداد مدفوعات الرعایة االجتماعیة غیر 
 االجتماعیة إلى إلغائھا.

 

B 

F-FL 

F-VA 

ھیئة الخدمة االجتماعیة تدعمك في االندماج وتحقیق االستقالل المالي. ولتحقیق ھذا الغرض، سیتم االتفاق معك 
واكتساب المھارات التي تحتاجھا بسرعة على خطة االندماج الفردیة. أنت ُمطالب بااللتزام بخطة االندماج ھذه 

 لتولي فرصة عمل أو تدریب.

 
 

 السند القانوني

 تقدیم اإلعانات االجتماعیة لالجئین المعترف بھم والالجئین المقبولین مؤقًتا. (SHG)ینظم قانون اإلعانات االجتماعیة العام 

ا  المساعدة االجتماعیة لطالبي اللجوء واألشخا ینظمھا قانون اإلعانات االجتماعیة في منطقة اللجوء والالجئین (SAFG) (الموادً
 .((SAFG) 17-26 من قانون اإلعانات االجتماعیة في منطقة اللجوء والالجئین

 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1884


 

 8/9 
 

 روابط وعناوین مھمة -7

 المقاطعاتھیئات الھجرة واالندماج في  
Kantonale Migrations- und 

Integrationsbehörden 

مدیریة الصحة والشؤون االجتماعیة واالندماج
مكتب االندماج والشؤون االجتماعیة

إدارة اللجوء والالجئین
 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion

 Amt für Integration und Soziales
 Abteilung Asyl und Flüchtlinge

 Ostermundigenstrssse 99B
 3006 Bern

 031 636 53 00
 www.be.ch/gsi

 
 خدمة الھجرة في مقاطعة برن

 مركز العمالء
Migrationsdienst des Kantons Bern 

Kundenzentrum 
Ostermundigenstrasse 99B 

3006 Bern 
031 633 53 15 
www.be.ch/sid 

 
 الشریك اإلقلیمي 

Regionale Partner 
 بالقرب من برن، منطقة مدینة برن والمناطق المحیطة بھا (مقاطعة برن، بریمجارتن

كیرشلینداك، كوینز، موري، بالقرب من برن، أوستیرموندیغین، تسولیكون
 Region Bern Stadt und Umgebung (Einwohnergemeinde

 Bern, Bremgarten bei Bern, Köniz, Muri bei
 Bern, Ostermundigen, Zollikofen)

  
مدینة برن، مدیریة التعلیم والشؤون االجتماعیة والریاضة

 (KI Bern) مركز خبرات االندماج في مدینة برن
  Stadt Bern, Direktion für Bildung, Soziales und Sport

 Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern (KI Bern)
 Effingerstrasse 33

 3008 Bern
 031 321 60 36

 www.bern.ch/asylsozialhilfe
asylsozialhilfe@bern.ch

 
میتیالند اإلداریة دون بلدیات مدینة برن  -میتیالند (منطقة برن  -منطقة برن  

 والمنطقة المحیطة بھا):
Region Bern-Mittelland (Verwaltungskreis Bern-Mittelland 

ohne die Einwohnergemeinden der Region Bern Stadt und 
Umgebung): 

  
في  الصلیب األحمر السویسريالصلیب األحمر السویسري في مقاطعة برن (

 )مقاطعة برن
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton 

Bern) 
Bernstrasse 162 
3052 Zollikofen 
031 919 09 59 

migration@srk-bern.ch 
bern.ch/migration-www.srk 

 

(

http://www.bern.ch/integration
http://www.bern.ch/integration
http://www.srk-bern.ch/migration
http://www.srk-bern.ch/migration
http://www.bern.ch/asylsozialhilfe
mailto:asylsozialhilfe@bern.ch
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منطقة زیالند (المناطق اإلداریة في بیرنیز جورا، بییل /  -بیال / بیین  -بیرنیز جورا 
 بیین، زیلندا):

Region Berner Jura - Biel/Bienne - Seeland 
(Verwaltungskreise Berner Jura, Biel/Bienne, Seeland): 

  
في  الصلیب األحمر السویسريالصلیب األحمر السویسري في مقاطعة برن (

 )مقاطعة برن
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Bern (SRK Kanton 

Bern) 
Solothurnstrasse 136 

2504 Biel 
032 329 32 73 

Migration.sj@srk-bern.ch 
bern.ch/migration-www.srk 

 
 أوبیرارجاو (المنطقة اإلداریة إلیمنتال وأوبرارجاو): -منطقة إیمنتال  

Region Emmental - Oberaargau (Verwaltungskreise 
Emmental und Oberaargau): 

  
ORS Service AG 

Lyssachstrasse 23 (2. Stock) (الطابق الثاني) 
3400 Burgdorf 

bern@ors.ch 
www.ors.ch 

 
أوبیرھاسلي  - منطقة بیرنیز أوبرالند (المناطق اإلداریة في ثون وإنترالكن 

 سانین): - نیدرسایمنتال وأوبرسیمنتال - وفروتیغن
 Region Berner Oberland (Verwaltungskreise Thun, 

Interlaken-Oberhasli, Frutigen-Niedersimmental, 
Obersimmental-Saanen): 

  
  )اللجوء في بیرنیز أوبرالند( اللجوء في بیرنیز أوبرالند

Asyl Berner Oberland (ABO) 
Scheibenstrasse 3 

3600 Thun 
033 552 09 09 

kontakt@asyl-beo.ch 
beo.ch-www.asyl 

 
 

 مركز تقدیم المشورة القانونیة
Rechtsberatungsstelle 

 
مركز برن لالستشارات القانونیة لألشخاص المتعرضین ألزمات

 Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
 Eigerplatz 5

 3007 Bern
 031 385 18 20

 www.rechtsberatungsstelle.ch
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