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 زیورخ لك 

نشرة المعلومات لمدینة زیورخ للمقمین الجدد 

مرحبًا بكم في زیورخ 
یسرنا أن تنقل محل إقامتك إلى مدینتنا. وحتى تتأقلم في زیورخ بأسرع وقت، فقد جمعنا ألجلك بعض المعلومات الھامة عن 

المدینة وخدماتھا. 
• في فقرة وصف المدینة نعرفك بالمدینة، فسوف تحصل على معلومات حول زیورخ كما ستلقي نظرة على التاریخ وسیاسة 

المدینة.  
• وفي فقرة المعلومات المفیدة ستجد عناوین مھمة تخص الحیاة الیومیة في مدینة زیورخ،  باإلضافة إلى روابط إلكترونیة 
تفصیلیة والتي غالبًا ما تكون  باللغة األلمانیة أو (في حالة وجودھا) تحتوي على معلومات باللغة المناسبة (على سبیل المثال 

باللغة اإلنجلیزیة) .  
توفر لك البیئة المثالیة في محل إقامتك الجدید زیورخ حیاة عالیة الرفاھیة. فالموقع على البحیرة، والشعب المنفتح، والحركة 
اإلقتصادیة یمكن أن یجعل من زیورخ بالنسبة لك أیًضا مدینة تشعر فیھا سریعا وكأنك في بیتك، حیث تستمتع بھا وتعمل من 

أجلھا.  
 ھل ترك ھذا المنشور سؤاًال دون إجابة، أو أنكم تودون اإلستفسار شخصیًا؟ إذن فنحن نرحب بزیارتكم لنا في مكتب اإلستقبال 
(Welcome Desk) المتواجد في دار المدینة. وھو مفتوح من اإلثنین إلى الخمیس من الساعة 14 و حتى الساعة 18، علًما 

بأن الخدمات تقدم مجانًا. 

I وصف المدینة 
مدینة عالمیة وسط الخضرة  1.

زیورخ ھي عاصمة لمقاطعة تحمل نفس اإلسم وھي أكبر مدینة في سویسرا. وھي كمركز لمنطقة العاصمة، فھي مدینة لھا 
أھمیتھا القومیة والدولیة. یعیش في زیورخ أكثر من 420000 نسمة، ویمثل األجانب أكثرمن ثلث السكان، ویفد حوالي 

15000 شخص سنویا من الخارج  مباشرة إلى المدینة.  
وتحیط بزیورخ التالل المشجرة، وھي تقع مباشرة على بحیرة زیورخ ونھري لیمات وسیل. تقع المدینة القدیمة في وسط 
المدینة وھي منطقة سكنیة نامیة تاریخیًا، واالحیاء السكنیة الجدیدة المبنیة على مناطق كانت في السابق صناعیة أعطت المدینة 
بنیة متعددة األوجھ. مدینة زیورخ مدینة كثیفة وواضحة وذات طرق ومسارات قصیرة. لذلك یتنقل عدد كبیر من أھل زیورخ 

یومیًا عبرھا سیًرا على األقدام أوعلى الدراجات أو بوسائل النقل العام .  
تتعامل زیورخ مع الموارد الطبیعیة بحرص ولدیھا أھداف مستدامة نص علیھا الدستور. تھتم مدینة زیورخ بنوعیة المباني 
والشوارع والساحات والمساحات الخضراء والمناطق الطبیعیة. ویدلي السكان في اإلستفتاءات الدوریة بأراء إیجابیة للغایة 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/welcome_desk.html
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عن مدینتھم. فھم یشعرون فیھا بالراحة واألمان. أیًضا بالنسبة لإلستفتاءات العالمیة المتعلقة بتصنیف المدن فإن مدینة زیورخ 
تتربع دائما في المراكز المتقدمة.  

التنوع والتعدد  2.
یعیش في زیورخ أشخاص من نحو 170 بلد مختلف. تنوع السكان وأنماط الحیاة یمیزان المدینة، ویؤدى ذلك في المستقبل بأن 
تصبح زیورخ في تغیر مستمر. ھذا التفاھم المجتمعي التعددي في زیورخ یستند إلى مبادئ القانون والدیمقراطیة والتضامن 
وحریات الفرد، إضافة إلى ظروف معیشیة وظروف عمل جیدة، فضال عن سیاسة اإلندماج النشط، حیث تخلق المدینة مناخ 
یستطیع الجمیع من خاللھ أن یشعروا بأنھم ینتمون إلى زیورخ. الناس الذین یعیشون ھنا لدیھم مرجعیات ثقافیة ودینیة 
واجتماعیة مختلفة. التنوع في النسیج اإلجتماعي یدعم طبیعة المدینة، ویشكل جزًءا ھاًما من الموارد ونقاط قوة قوة زیورخ.  

الثقافة النابضة بالحیاة ووسائل الترفیھ 3.
یتمتع النطاق الواسع للعروض الثقافیة والترفھیة لمدینة زیورخ بجاذبیة تتخطى حدود المدینة ویجتذب العدید من الزوار. 
فتستفید من إمكانیات التسوق المتنوعة من المتاجر وعروض الترفیھ الكبیرة، حیث أن أكثر من 2000 من المطاعم ودور 

سینما تعرض أفالًما باللغة األصلیة، وحیاة اللیل الجذابة تحعل من مدینة زیورخ مدینة ترفیھیة مفضلة. 
وتقام كل یوم في المدینة حوالي 70 من العروض في مختلف اإلتجاھات الثقافیة. فیوجد في المدینة مؤسسات ثقافیة ذات شھرة 
عالمیة على سبیل المثال دار المسرح، دار الفن، دار األوبرا، قاعة الموسیقى ومتحف ریت برج. باإلضافة إلى ذلك توجد 
أماكن أخرى كالمسارح والمراقص والنوادي الموسیقیة ومراكز ثقافیة بدیلة وقاعات معارض فنیة مھمة، كل ھذا یكمل 

العرض الثقافي في المدینة. و تشجع المدینة الفنانین واإلبداع الثقافي.  

اإلقتصاد والعلم  4.
 زیورخ مدینة تجاریة واقتصادیة ھامة ومعترف بھا كمركز علمي ومكان إلجراء األبحاث العلمیة للشركات والناس من جمیع 
أنحاء العالم، والمدینة أیًضا مركز مالي كبیر ومھم، فوجود الشركات الناجحة في المدینة یسھم في ازدھار زیورخ وتوفر 
المناخ المالئم لحیاة عالیة الجودة والتماسك اإلجتماعي. والمدینة بدورھا تشجع القطاعات الواعدة مثل الصناعات اإلبداعیة 

وتساھم بھذه الطریقة في تحقیق التنوع اإلقتصادي. 
مستوى التعلیم في زیورخ مرتفع - وذلك بفضل المدارس العامة الممتازة، والكلیات التقنیة واثنین من الجامعات ذات الشھرة 
العالمیة، جامعة زیورخ والمعھد اإلتحادي العالي للتكنولوجیا (ETH Zürich). یدرس حوالي 50000 طالب في الجامعات، 

ویعمل في مؤسسات األبحاث أكثر من 50 عالم وعالمة مؤھلین تأھیًال عالیًا. 
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6000 سنة من التاریخ 5.
منذ ما یقرب من 6000 سنة مضت نشأت أول تجمع سكاني بمبان ذات أعمدة خشبیة على ضفاف البحیرة، وتم استبدالھا منذ 
حوالي 4000 سنة بتجمعات على التالل المحیطة بھا. وبنیت حوالي سنة 15 قبل المیالد القاعدة العسكریة الرومانیة، 

"توریكوم"  «Turicum» على لندنھوف ومن ھذا اإلسم الالتیني جاء إسم زیورخ.  
في أوائل وأواسط العصور الوسطى كانت المدینة ذات طابع كنیس، وكانت الحاكمة الرسمیة للمدینة راھبة بدیر الكاتدرائیة 
النسائیة. ومع ثورة النقابة عام 1336 بدأ عھد الحرفیین. وانضمت المدینة لإلتحاد عام 1351 وحددت لنفسھا حدوًدا تطابق 

تقریبیًا الحدود الحالیة لمقاطعة زیورخ. 
ومع اإلصالح الذي قام بھ أولریخ تسفینجلیس عام 1519 بدأت حقبة جدیدة - فقد اكتسبت المدینة عن طریق اإلصالح أھمیة 
أوروبیة. عانت زیورخ ركوًدا اقتصادیا، حتى أنعش الالجئین الدینین كالمسیحیین الفرنسیین الصناعة والتجارة في القرن الـ 

16 والـ 17. 
في أواخر القرن  الـ 19 طورت زیورخ نفسھا بشكل قوي وفي عام 1893 تم توحید 11 مجتمًعا مجاوًرا أو (بلدیات 
مجاورة) مع المدینة. في عام 1934 انضمت ثماني بلدیات أخرى إلى ھذا اإلتحاد. نجت سویسرا وزیورخ من الحربین 
العالمیتین في القرن الـ 20،  كانت زیورخ خالل الحربین مكانًا الیواء الالجئین السیاسیین. خالل فترة اإلزدھار لسنوات ما 
بعد الحرب، ازدادت أھمیة المدینة اقتصادیًا، وال سیما في قطاع الخدمات، وأیًضا كمركز مالي. وشجع قرب مطار زیورخ  ـ 

كلوتن بناء شبكة القطارات على تطویر منطقة عاصمة زیورخ مع المدینة بوصفھا مركًزا لھا. 
  
السیاسة للجمیع ومع الجمیع  6.

كل أربع سنوات یختار مواطنوا مدینة زیورخ من النساء والرجال البالغین ممن یحملون جواز سفر سویسري برلمان المدینة 
وحكومتھا. یتألف برلمان المدینة، مجلس البلدیة من 125 عضًوا، وھي السلطة التشریعیة. تسمى حكومة المدینة بمجلس 
المدینة ویتألف من تسعة أشخاص یترأس كل منھم حي من أحیاء المدینة. یدعى الناخبون لیس فقط لإلنتخابات وأنما أیًضا أربع 
مرات في السنة للتصویت في صنادیق اإلقتراع لكي یعبروا عن أرائھم. فیقررون المسائل الموضوعیة، مثل المشاریع 

والخطط الحضریة.  
المشاركة بالرأي (Mitsprache) من األمور المسلم بھا في زیورخ، یشارك السكان في الحدیث عن تنمیة المدینة وأحیائھا.، 
وحتى األجانب الذین لیس لدیھم حق اإلنتخاب والتصویت لدیھم صوتھم في زیورخ بواسطة - المجلس اإلستشاري لألجانب 
(Ausländerinnen und Ausländerbeirat) - فھذا المجلس یتحدث باسم األجانب، وھو یصدر التوصیات إلى المدینة 

ویقوم بتقدیم الطلبات لحكومة المدینة. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/partizipation.html#kurzfassungen_inverschiedenensprachen
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/auslaenderbeirat.html
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زیورخ في أرقام  7.
عدد السكان المقیمین    478‘423      (12.2018)  

 نسبة السكان األجانب المقیمین         32.4% (060‘137) 
أكبر مجموعة من األجانب                 المانیا (788‘33)  
أكبر ثاني مجموعة                                                     إیطالیا (764‘14) 

أكبر ثالث مجموعة                                                    البرتغال (100‘8)                          

العاملین في مدینة زیورخ 600’456       (12.2017) 
عمالة متنقلة یومیا       حوالي  000‘230 

مبیت األشخاص األجانب (2017)                 598‘194'3    
المساحة اإلجمالیة بما فیھا المسطحات المائیة       91,9 كم٢  
منھا الغابات                    21,8 كم٢ 

أعلى نقطة (اوتلیبرج كولم)                                      871 مترا أعلي مستوى سطح البحر 
ارتفاع سطح البحیرة                   406 مترا أعلي مستوى سطح البحر  

المزید من المعلومات و بیانات إضافیة في الكتاب السنوي االحصائى لمدینة زیورخ وعلى الموقع اإللكتروني  
 www.stadt-zuerich.ch/statistik    :إلحصائیات مدینة زیورخ

II معلومات مفیدة 

في األیام واألسابیع األولى  1.
بعد وصولكم إلى زیورخ یجب علیكم التفكیر في بعض األشیاء لكي یتم تنظیم إقامتكم من البدایة. على سبیل المثال 

یجب علیكم إبالغ عدد كبیر من المكاتب والمؤسسات بتغییر العنوان وإصدار بطاقات الھویة.  
یرجى مالحظة النقاط الرئیسیة التالیة:  

• أن على المقیمین الجدد تسجیل أنفسھم في مكتب الدائرة (Kreisbüro) المختص بمحل السكن في غضون ثمانیة 
أیام ویجب إحضار الوثائق والمستمسكات التالیة عند التسجیل :  

1 جواز السفر أو بطاقة الھویة (ھویة الوطن للمواطنین السویسریة). 
2 ھویة األجانب (إن وجدت). 
3 وثیقة اإلقامة (إن وجدت). 

4 رسوم التسجیل ( یختلف حسب أصول جنسیة الشخص علما بأن الحد األعلى للرسوم یبلغ 120 فرنك سویسري) 
• التأمین الصحي (Krankenversicherung) الزامى لكل من یرید اإلقامة في سویسرا یجب أن یتم في غضون 

األشھر الثالثة األولى.  

https://www.stadt-zuerich.ch/statistik
https://www.stadt-zuerich.ch/statistik
https://www.stadt-zuerich.ch/statistik
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte-und-oeffnungszeiten-pma.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/SGD/Dokumente/KV/KV_Merkblatt_Krankenversicherungspflicht.pdf
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• في سویسرا التعلیم إلزامي، األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 4-15 سنة یجب أن یسجلوا في مجلس إدارة 
المدرسة (Kreisschulpflege) لمنطقة السكن.  

اللغة العامیة في زیورخ ھي اللھجة األلمانیة السویسریة. و تستخدم  اللغة األلمانیة الفصحى في التواصل الكتابي في 
جمیع أنحاء الجزء السویسري الناطق باأللمانیة. ولتكون قادًرا على التفاھم والتواصل في الحیاة الیومیة فإن اإللمام 
قدم مكتب تعزیز اإلندماج في زیورخ نصائح إرشادیة  نیة یعد من الضرورة. ی ما لغة األل ل ا ب
(Deutschkursberatung) فھو یعرف عروض دورات تعلم اللغة األلمانیة (Deutschkurse)؛ وبأمكانھ أیجاد 

الدورة المناسبة لك. 
 ویتم دعوة المقیمین الجدد إلى حفل أستقبال وأمدادھم بمعلومات عن عروض اإلندماج في المجتمع السویسري 
ودوراتھا. یقدم مكتب اإلستقبال (Welcome Desk) في دار المدینة معلومات وفیرة عن مدینة زیورخ ومؤسساتھا. 
الموظفون في المكتب مستعدون لتقدیم المساعدة حول األسئلة الشخصیة والقانونیة التي تطرح نفسھا أثناء إقامتك في 

زیورخ.  

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/datenbank_deutschkurse.html
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/welcome_desk.html
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الحیاة الیومیة  2.
في أیام العمل العامة من االثنین إلى الجمعة تكون المكاتب الحكومیة العامة مفتوحة عادة من الساعة 8 وحتى الساعة 
16.30 أو 17. معظم المتاجر مفتوحة من االثنین إلى الجمعة ما بین الساعة 09.00 ـ 20.00 والمحالت الصغیرة 
تغلق في الغالب في الساعة 18.30. ساعات العمل ساعات العمل یوم السبت ھي عادة ما بین 09.00 - 17.00. في 

المحطة الرئیسیة، تفتح المحالت أیًضا یوم األحد. 
یتنقل سكان زیورخ بأشكال متنوعة، ثلثي عدد السكان یفضلون السیرعلى األقدام وركوب الدراجات أو استخدام وسائل 
النقل العام (öffentlicher Verkehr). توفر وسائل النقل العام في زیورخ شبكة نقل یعتمد علیھا تصاحبھا إمدادات 

كثیفة تربط المدینة بالمناطق. 

 (blauen Zonen) إذا كنت قادًما إلى زیورخ بسیارتك، فیرجى مالحظة اللوائح الخاصة بالمناطق الزرقاء
باإلضافة إلى بطاقات مواقف السیارات الخاصة بالمقیمین. للحصول على إعادة تصنیف لرخصة القیادة، وكذلك عند 
 (Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich) وجود أسئلة حول استیراد السیارات، فإن إدارة المرور

في كانتون زیورخ ھو المسئولة عن ذلك. 
وعربات القمامة تجمع القمامة المنزلیة بانتظام من المناطق السكنیة، وجدول تجمیع القمامة وتطبیق زیورخ نظیفة 
(App Sauberes Zürich) المجاني تعطیك مزیدا من المعلومات. تفرض رسوم إجباریة على تجمیع القمامة، 
وتجمع ھذه الرسوم عند بیع أكیاس Züri البیضاء، وھي المتوفرة في المتاجر وتجار التجزئة. ویجب أن تودع أكیاس 
 (Entsorgungskalender)  القمامة في الحاویة في موعد ال یتجاوز الساعة السابعة یوم التجمیع. جدول النفایات
یحتوي أیًضا على معلومات عن جمع األوراق والتي تجمع مرة في كل أسبوعین وأیًضا معلومات عن أماكن التخلص 

من الزجاج والمعادن وخیارات التخلص األخرى..  

العمل  3.
المواطنون من دول اإلتحاد األوروبي - رابطة التجارة الحرة األوروبیة (EU-EFTA) لھم من حیث المبدأ كامل 
الحریة في التنقل (Personenfreizügigkeit). ال ینص اإلتفاق على التنقل التلقائي، ولكن على مرور تدریجي 
لحریة حركة الموظفین والعاملین لحسابھم الخاص. لذلك، فالوصول إلى سوق العمل قد یكون محدوًدا (حتى اآلن)، 
وھذا یتوقف على الجنسیة. (je nach Staatsangehörigkeit). یجب علیك التسجیل في مكتب الدائرة 

(Kreisbüro) لتنطیم اإلقامة قبل بدء العمل. 

یطبق على رعایا البلدان من غیر دول اإلتحاد األوروبي-رابطة التجارة الحرة األوروبیة  قانون األجانب الوطني - 
كرعایا بلد ثالث فھم یحتاجون كذلك إلى تصریح عمل (Arbeitsbewilligung). ال یجوز أن یبدأ التوظیف إال بعد 

منح الترخیص. یمكن العثور على إجابات لألسئلة المتداولة حول عملیة تقدیم الطلب ھنا. 
 

وعادة ما یتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة على شبكة اإلنترنت بانتظام أو في الصحف المحلیة والوطنیة. ویدعمك 
التوجیھ المھني والوظیفي (Berufs- und Laufbahnberatung). وكذلك مراكز التوظیف اإلقلیمیة 

(Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV) لمدینة زیورخ  في بدء العمل. 

المعلومات المھمة عن بدء مھنة  (Berufseinstieg) لألشخاص الذین جاءوا إلى زیوریخ كجزء من لم شمل األسرة 

أو الشراكة متاحة على موقع الویب الخاص بتعزیز اإلندماج. ھنا سوف تجد أیًضا معلومات حول اإلعتراف 
بالشھادات األجنبیة. 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/vbz/de/index.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_blaue_zonen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/parkkarten_bewilligungen/faq/faq_blaue_zonen.html
https://stva.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/stva/de/home.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/app.html
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/persoenlicher_entsorgungskalender.html?selectAuswahlStrasse=Aspweg&selectAuswahlHausNrBesch=true&kalenderAnzeigen=false
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/migration/ref_fza_schweiz-eu-efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte-und-oeffnungszeiten-pma.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsbewilligungen/drittstaaten.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/themen/arbeit/faq.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/berufseinstieg.html
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 ،(Arbeitsgericht) إذا كانت لدیك أسئلة تتعلق بقانون التوظیف، فیمكنك طلب المشورة شخصًیا من محكمة العمل
أو اإلستفسار من مكتب اإلستقبال عن مركز استشاري مناسب. 

السكن  4.
الحصة الكبرى من القطاع السكني مملوك للقطاع الخاص في مدینة زیورخ السویسریة. وبالمقارنة مع مدن أخرى 
فھناك مجموعة كبیرة من المساكن غیر ربحیة (gemeinnützigen Wohnungen) لذوي الدخول المتفاوتة. 

وملكیة المنازل الفردیة في سویسرا لیست ھي القاعدة، فمعظم الناس یعیشون في مساكن مستأجرة. 
بالرغم من بناء الكثیر من المنازل، فإن سوق اإلسكان في مدینة زیوریخ متوتر،  لذلك فمن یبحث عن شقة أو مسكن 

  . (Suchmöglichkeiten)  علیھ اآلستفادة من كل خیارات البحث

وعلى الرغم من أن العدید من الشقق ال تزال قید اإلنشاء، فإن سوق اإلسكان في مدینة زیوریخ غیر مستقر. فإذا كنت 
تبحث عن شقة، فعلیك بالتالي استخدام جمیع خیارات البحث. 

 العیش مًعا تحت سقف واحد أمر ذو متطلبات عالیة  فقد یؤدي إلى سوء فھم أو نزاعات یمكن تجنبھا. وتحكمھا لھذا 

السبب قواعد البیت (Hausregeln). قواعد البیت األكثر أھمیة یبرزھا ملصق متعدد اللغات في العدید من األماكن، 

وھو معلق في منطقة مدخل المنزل. 

الصحة  5.
تتمتع مدینة زیورخ بنظام صحي ممتاز، أطباء مھرة، مستشفیات مدنیة (städtische Spitäler)، مستشفى جامعي  
(Universitätsspital)، خدمات صحیة مدنیة (Städtischen Gesundheitsdiensten)، ونظام دقیق من 

خدمات الوقایة والرعایة.  
و یعتمد النظام الصحي السویسري في المقام األول على عیادة طبیب األسرة (Hausarztpraxen). طبیب األسرة 
في مكان السكن ھو جھة التواصل المھمة  في حاالت الطوارئ، فھم عادة ما یكون متاحین بسرعة. یمتلك الموظفون 
في العدید من العیادات الطبیة، مھارات لغویة متنوعة (Sprachkenntnisse). و تقدم أیًضا الصیدلیات بالموظفین 
متعددي اللغات (Apotheken mit mehrsprachigem Personal) معلومات عن الرعایة الطبیة األساسیة. 

 .(Kinderarztpraxen) للرعایة الطبیة لألطفال ھناك عیادات متخصصة في طب األطفال
 

یمول نظام التأمین الصحي اإللزامي (obligatorische Krankenversicherung) الرعایة الطبیة الشاملة. 
ویمكن لألشخاص من ذوي الدخل المحدود اإلستفادة من أقساط التأمین المخفضة. ترسل مكاتب البیئة والصحة التابعة 
لمدینة زیورخ رسائل معلوماتیة (Merkblätter) لجمیع المقیمین الجدد وتوفر أیًضا صحائف باللغة األلمانیة عن 

 .(Prämienverbilligung) نظام التأمین الصحي واألقساط المخفضة المتاحة

األطفال والشباب  6.
تقدم مراكز الشباب والمراكز اإلجتماعیة (Gemeinschafts- und Quartierzentren) (انظر النقطة 9) 
الموجودة في المناطق السكنیة أماكن لإلجتماعات لألطفال والشباب وفرص عدیدة ألنشطة أوقات فراغھم.. في كثیر 

http://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/rechtsauskunft.html
http://www.wbg-zh.ch/wohnungssuche/
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab3/wohnen.html#adresslisten_undtippszurwohnungssuche
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab3/wohnen.html#adresslisten_undtippszurwohnungssuche
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Wohnen/hausregeln_variante_stadt%20zuerich_%20oktober_13.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/medizin/stadtspitaeler.html
http://www.usz.ch/Seiten/default.aspx
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/organisation/staedtische-gesundheitsdienste.html
http://www.hausarzt.ch/content/index.php
http://www.doctorfmh.ch/
http://apo-zuerich.ch/de/02_adressen/00_adressen.htm
http://www.doktor.ch/kinderarzt-zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/SGD/Dokumente/KV/KV_Merkblatt_Krankenversicherungspflicht.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/obligatorische-krankenversicherung-kvg.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/krankenversicherung/praemienverbilligung.html
http://www.gz-zh.ch/
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 Mütter- und) من األحیان توجد في ھذه المراكز مكاتب أرشادیة تقدم المشورة لآلباء واألمھات
Väterberatungsstellen)، وتدعم اآلباء وأبنائھم في جمیع أنواع القضایا. 

یوجد في زیورخ أشكال مختلفة من الرعایة األسریة لألطفال في سن ما قبل دخول المدرسة. دور الحضانة ورعایة 
األطفال ومراكز الرعایة النھاریة (Kinderkrippen, Tageseltern, Horte) (انظر النقطة 7) ومجموعات 

اللعب، الخ یشرفون على األطفال لساعات أو بشكل یومي. 
 من المفید لكم جلب معلومات حول أماكن رعایة األطفال المتاحة (verfügbare Betreuungsplätze) في وقت 

مبكر. تدعم (subventioniert) مدینة زیورخ أماكن لحضانة ورعایة األطفال.  

المدرسة  7.
یذھب جمیع األطفال في زیورخ إلى المدرسة لمدة أحد عشر عاًما على األقل - من مرحلة روضة اآلطفال اإللزامیة 
وحتى المرحلة المتوسطة. دخول ریاض األطفال یبدأ في سن الرابعة، ویمكن أن یستكمل برعایة أسریة خارجیة في 
مراكز الرعایة (Horte). یتم تسجیل األطفال لریاض األطفال والمدرسة لدى الرعایة المدرسیة  في الحي 
(Kreisschulpflege) في منطقة السكن. التعلیم في المدارس العامة (Volksschule) مجاني، ومشاركة أولیاء 

األمور (Mitwirkung der Eltern) في شئون  المدرسة في موضع ترحیب.  
في "مجلد اللغة" «Sprachmappe» التابع لمكتب المدرسة، یتم تجمیع أھم المعلومات حول النظام المدرسي بعشر 
لغات. كل ما یجب معرفتھ من مرحلة ریاض األطفال وصوال إلى المدرسة الثانویة مقسم بشكل واضح وموضوعي في 

عشرة فصول. 

الشراكة واألسرة  8.
 

ھناك مناسبات عائلیة و خاصة في كل مرحلة من مراحل الحیاة، والتي تجلب معھا تغییرات مصاحبة یجب إالبالغ 
عنھا. فعلى سبیل المثال فإنھ یجب تسجیل الطفل عند والدتھ لدى دائرة (Zivilstandsamt) وكذلك تنسیق مواعید 
الزواج أو تسجیل  الشراكة. ومكتب الدفن والمدافن (Bestattungs- und Friedhofamt) یقدم جمیع الخدمات 

المتعلقة بدفن الشخص المتوفى.  
و تقدم المراكز اإلجتماعیة (Sozialzentren) في زیورخ المشورة في القضایا اإلجتماعیة واالقتصادیة لألسر. یرد 
مكتب اإلستقبال (Welcome Desk) ومكتب اإلستشارات القانونیة (Rechtsberatung MIRSAH)عن 
األسئلة حول لم الشمل. ویقدم مكتب التوجیھ إنفودونا (Infodona) استشارات باللغة األم، تختص باألسئلة أو 
المشاكل فیما یخص األسرة، واألمور القانونیة، والمالیة، وقضایا الصحة. وبالمثل، توفر إنفودونا المساعدة في التغلب 

على المھام اإلداریة. 

أوقات الفراغ واألندیة  9.
توجد في مناطق كثیرة بالمدینة مراكز وتجمعات (Gemeinschafts- oder Quartierzentren) بھا مالعب 
وأماكن لعروض الخدمات لجمیع مراحل العمر. مكتبات (Pestalozzi) في جمیع أنحاء المدینة تقدم مجموعة واسعة 
من العروض اإلعالمیة المتاحة بلغات مختلفة (Medienangebot in verschiedenen Sprachen) لألطفال 
 (Breitensport) تدیر العدید من المرافق الریاضیة (Sportamt) والمراھقین والبالغین. إدارة البلدیة للریاضة
وتشجع الریاضة. یتم توقیر  العمل التطوعي الراسخ محلیا عن طریق نقاط تواصل العمل التطوعي 

 .(Nachbarschaftshilfe) أو مساعدة الجیران (Kontaktstelle Freiwilligenarbeit)

http://www.stadt-zuerich.ch/kleinkindberatung
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung.html
http://www.gfz-zh.ch/tagesfamilien
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/suchplattform.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/familien_kinder_jugendliche/kinderbetreuung/KostenSubventionen_neu_2.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulpflegen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/mitwirkung_partizipation/elternmitwirkung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/informationen_andere_sprachen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/zivilstandsamt
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte_oeffnungszeiten_bfa.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte_oeffnungszeiten_bfa.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/kontakt-oeffnungszeiten/kontakte_oeffnungszeiten_bfa.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/beratung/erwachsene/sz.html
http://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/welcome_desk.html
http://www.sah-zh.ch/mirsah/
http://www.stadt-zuerich.ch/infodona
http://www.gz-zh.ch/
http://www.pbz.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/broschuere_fremdsprachige_medien.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/angebot-service/sportverein-suchen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/freiwillige
http://www.nachbarschaftshilfe.ch/
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ویتم تنظیم العدید من النشاطات اإلجتماعیة من قبل اإلتحادات (Vereinen) في سویسرا. وایًضا منظمات المھاجرین 
(Migrantenorganisationen) والطوائف الدینیة (religiöse Gemeinschaften) فإنھا لدیھا في الواقع 
 Welcome) تجد المزید من المعلومات والعناوین في مكتب اإلستقبال .(Vereinen) شكل من أشكال اإلتحادات

 .(Desk

النظام الضریبي  10.
ینقسم النظام الضریبي في سویسرا إلى ثالثة أقسام، الضریبة الفدرالیة (Bundessteuer)، ضریبة الكانتونات 
وضریبة البلدیات (Kantons- und Gemeindesteuer). أي شخص یعیش ویعمل في سویسرا یخضع 
للضریبة ویجب تقدیم اإلقرار الضریبي السنوي یبین فیھ ما حصل علیھ من األجور واألصول. وتبدأ المسئولیة 

الضریبیة في إقلیم ومدینة زیورخ مع بدأ اإلقامة السكنیة.  
یخضع الموظفون األجانب في زیورخ، من الذین لیس لدیھم تصریح إقامة دائمة أوغیر متزوجین من شخص یحمل 
الجنسیة السویسریة أو لدیھ اإلقامة الدائمة لضریبة اإلستقطاع (Quellensteuer). حیث یتم خصم الضریبة مباشرة 

من رواتبھم.  

التأمینات  11.
التأمین اإلجتماعي (Sozialversicherungen) في سویسرا إلزامي، ویضمن الوجود اإلقتصادي. وھو مقسم إلى 

خمس مجاالت ھي:  
 ،(AHV / IV) الشیخوخة والتأمین ضد العجز •

• التأمین الصحي والتأمین ضد الحوادث، 
 ،(EO) تعویض الدخل لمقدمي الخدمات واألمومة •

• التأمین ضد البطالة (ALV) وكذلك 
• المخصصات العائلیة. 

باستثناء التأمین الصحي (قارن بالنقطة 1 و 5) فإن اإلشتراكات في التأمینات اإلجتماعیة المختلفة یتم خصمھا مباشرة 
من الراتب. ھناك نوع أخر من التأمین اإلجتماعي غیر ملزم قانونا ولكن یوصى على أبرامھ وھو التأمین على 
المنازل والممتلكات الخاصة (Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung). نشر دعم اإلندماج كتّیب 

موجز (zusammenfassende Broschüre) على موقعھ اإللكتروني. 

http://www.vereine.ch/
http://migrantenvereine.ch/
https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/welcome/religionsgemeinschaften.html
http://www.vereine.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/welcome_desk.html
https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/online_anfragen/bundessteuer.html
http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/steuern.html
http://www.steueramt.zh.ch/dam/finanzdirektion/ksta/quellensteuer/fuer_arbeitgebende_arbeitnehmende/informationsblaetter_1/infoblatt_qst15_de.pdf.spooler.download.1421062077529.pdf/infoblatt_qst15_de.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home.html
https://www.ch.ch/de/privathaftpflichtversicherung
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/wissenswertes_fuer_neuzugezogene_versicherungen.pdf
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أرقام الطوارئ  12.
الحریق           118  
الشرطة           117  
سیارة إسعاف          144 

الخدمات الطبیة في حاالت الطوارئ، ھاتف الطبیب     55 66 33 0800  
مركز السموم، معلومات عن السموم        145  

بیت المرأة فیولیتا                  04 04 350 044  
اآلباء واألمھات في حاالت الطوارئ       55 45 35 0848 

األطفال والشباب في حاالت الطوارئ       147  


