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جميعا
االندماج يهمنا
ً

مرحبا بكم في لوزان
ً
لوزان ،مدينةٌ مفتوحة

أن تدير مدينة يعني أن تسعى باستمرار للموازنة بين االستقرار والتطور؛ أن تحاول التوفيق
ْ
وانسجام
ما بين المصالح المتباعدة أحياناً ؛ وباألخص أن ُتسهم في التوصل إلى أفضل تآلُ ٍف
ٍ
ممكن بين سكان المدينة األصليين وبين جالياتها المختلفة .وفي لوزان تأخذ هذه المسائل ُبعداً
شكل
خاصاً  :فقد وصلت نسبةُ األجانب في مدينتنا إلى  % 43تقريباً وهي تزداد باضطرادُ .ي ّ
هذا التنوع في األصول ،والتنوع االجتماعي كذلك ،فرصة :فهو ُيغني ،من خالل المشاركة،
وس ُع أفُ قنا.
ثقافاتنا جميعاً ُ .
وي ّ

فاالندماج
في لوزان ،عاصمة كانتون ڤود ،أكثر من  160جنسية تحتك مع بعضها البعض.
ُ
أكنا سويسريي الجنسية أم أجانب .وال
مكان آخر ،يعنينا جميعاً ،
هنا ،ربما أكثر من أي
ٍ
سواء ُ
ٌ
تجاوز األحكام المسبقة ،والتواصل مع جيراننا ،وفتح باب الحوار لنتعارف ،ونتفاهم،
ُبد من
ُ
قدر أكبر
شكل تعلُ ُم الفرنسية الخطوة األولى للقادمين
ونتعايش معاً
بشكل أفضلُ .ي ّ
ٍ
الجدد نحو ٍ
ُ
من االستقاللية .وباالنخراطٌ ،
كل بطريقته ،مع احترام اآلخر ،نضمن إقامة المبادئ األساسية
الترابط االجتماعي وجعل هذه المبادئ ذات معنى.
التي تتيح تحقيق
ُ
درك لوزان أن تنوعنا يمثل أيضاً تحدياً من حيث تكافؤ الفرص .فأكثر من  % 43من سكان
ُت ُ
سباقةً في  1971باستحداث أول
نا
مدينت
كانت
ولقد
.
سفر
جواز
يحملون
ال
لوزان
سويسرياً
ُ
ٍ
ّ
مكتب هجرة في سويسرا.

إن نحن لم نتوصل
ويعلّ منا أن نتعرف على اآلخر ونحترمه .ويمكن أن ُي ّ
شكل أيضاً نقطة ضعفْ ،
ُ
إلى استيعاب كل فرد ،مع احترام ثقافات الجميع.
ُ
فالفضل في
مثال لالنفتاح والتنوع،
لوزان في ذلك وبات يمكنها بالتالي تقديم
نجحت
ولئن
ٍ
ُ
ْ
فهم بعملهم
ذلك يعود خاصةً إلى جهد سنوات لمكتب شؤون المهاجرين بلوزان وشركاهُ .
مثال له – يسهمون في جعل لوزان مدينةً مندمجة تسعى ألن تكون
الكراسة ٌ
اليومي – وهذه ُ
العيش فيها للجميع.
مضيافة يطيب
ُ

طورت المدينةُ سياسة اندماج تراعي االحتياجات الفعلية للناس .وما
وفي نحو نصف قرنّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
عامة كثيرة ،إلعطاء
ومنظمات
جمعيات
المنشور إال مثال للتعاون بين إدارة البلديات وبين
هذا
ُ
فالشكر الجزيل لكل من أسهم فيه .وأطيب أمانينا للقادمين
معنى لسياسة االستقبال عندنا.
ُ
ً
الجدد.
ُ

أوسكار توساتو ،عضو مجلس المدينة،
مدير األنشطة الرياضية والترابط االجتماعي

غريغوار جونوُ ،عمدة لوزان
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وأوجه متعددة
مدينة واحدة
ُ
ِ
ٍ
سكانها  145ألف نسمة ،وتتمتع
عدد
رابع
مدينة بسويسرا ،يبلغ ُ
لوزان ُ
ٍ
طبيعية رائعة على بحيرة ليمان وعلى األلب ،وبالمزايا
ببانوراما
ٍ
العديدة لعاصمة أولمبية ،وبكونها مدينةً مستدامة،
ومركزاً مشهوراً
ٍ
ِ
ِ
ساكنةً
من جميع
كاتدرائيتها القوطية
للع ِلم والثقافة .وتضم حول
ٍ
ٍ
اجتماعية عدة متعددة الجنسيات.
طبقات
المقاطعات السويسرية ومن

ٍ
ُ
ثقافة وفن
مدينة

تظهر أهمية الرياضة بلوزان من استضافة المدينة للجنة األولمبية الدولية ( )CIOمنذ ،1914
ِ
لعشرين اتحاداً رياضياً دولياً ومنظمةً رياضيةً دولية .وقد تعززت هذه المكانةُ
واستضافتها
َ
األولمبية للمدينة باستضافتها في يناير  2020دورة األلعاب األولمبية الشتوية للشباب ()JOJ
التي شارك فيها أكثر من  1000رياضي بين  15و  18سنة.

اقتصاد متقدم
ٌ

العرض الثقافي للوزان ذو
غنى استثنائي بالقياس إلى حجم المدينة .ففيها نحو عشرين متحفاً
ُ
ً
ُت ِ
ميادين متنوعة كالتاريخ ،والعلوم ،والفنون الجميلة ،والفن المعاصر ،والفن
على
الزوار
طلع
َ
َ
ٍ
خمسةَ
لوزان
وفي
تحفية.
الم
المقتنيات
من
العالم
في
فريدة
مجموعة
مع
الفج،
عشر مسرحاً ،
ُ
َ
أكثر تجريبيةً  ،وعدةُ فرق أوركسترا
مسارح
مؤسسات ثقافيةٌ مشهورة كمسرح ڤيدي-لوزان أو
وهي
ٌ
َ
َ
ومهرجانات متنوعة ،وتشكيلةٌ من الصاالت المخصصة للموسيقى
أوبرا،
ودار
كالسيكية،
ٌ
ُ
المعاصرة .دون أن ننسى تحفةَ لوزان الثقافية مدرسة باليه بيجار لوزان التي أسسها مصمم الرقص
المشهور موريس بيجار.

عاصمة أولمبية ورياضية

اقتصاد خدمي معرفي
اقتصادها ،وهو
أكبر من عدد السكان .إذ ُيولّ د
عدد الوظائف في لوزان
ٌ
ُ
ُ
ُ
ّ
ٌ
في المقام األول 170 ،ألف وظيفة .ولديها خدمات صحية عالية الجودة ،يعود الفضل في ذلك
بناء آالف المساكن
خاصةً إلى مستشفى لوزان الجامعي ( ،)CHUVويجري منذ بضع سنين ُ
انفراج سوق العقارات.
الجديدة ما يتيح
َ

ملعب ِ
قدم جديداً وفيها عدة مئات من األندية والجمعيات،
دشن لوزان في هذا العام 2019
وت ِّ
ُ
َ
كرة ٍ
تظاهرات رياضيةٌ كبرى كل عام،
التي تتيح ممارسةَ أكثر من  70رياضة مختلفة .وتجري فيها
ٌ
كاللقاء الدولي أللعاب القوى  ،Athletissimaوماراثون لوزان ،وسباق الجري  20كم الشعبي
بلوزان.

www.lausanne.ch

مدينة رائدة في التنمية المستدامة

أكسبتها
لوزان التنميةَ المستدامة منذ أكثر من عشرين عاماً  .وقد
تبنّ ت
جهودها تلك جائزةَ
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
مصادر متجددة،
من
الكهربائية
الطاقة
توفير
لضمان
ستثمر
ت
فهي
الذهبية.
األوروبية
الطاقة
كلياً
ِ
َ
َ
خفض معدل استهالك
معايير رؤية ’مجتمع  2000واط‘ (التي تتصور
ومساكنُ ها الحديثة تلبي
َ
َ
ِ
المواصالت الصديقةَ للبيئة
الفرد من الطاقة في العالَ م األول إلى  2000واط في الساعة) ،وتشجع
ِ
أول مترو أوتوماتيكي في سويسرا،
للطبيعة في المدينة .مترو  m2فيها هو ُ
فر ُد حيزاً واسعاً
ُ
وت ِ
قيد التنفيذ اآلن.
للبيئة
صديقان
كبيران
ان
حي
وفيها
َ
ّ

تكوين رفيع المستوى
ٌ

ِ
عالمية المستوى فيها ،كمدرسة البوليتكنيك االتحادية
مدارس ُعليا
تتمتع لوزان بوجود
َ
( ،)Ecole polytechnique fédérale - EPFLالتي ُتصنَّ ف بانتظام بين أفضل المؤسسات
ِ
ِ
ستقب ُل
والمدرسة الفندقية،
األكاديمية في العالم،
وي ِ
والمعهد الدولي للتطوير اإلداري (َ .)IMD
حرم الجامعة مع مدرسة البوليتكنيك االتحادية َ 25
طالب وطالبة من سويسرا والعالم.
ألف
ٍ
ُ
مميز كمدرسة الفن والتصميم ( ،)ECALومدرسة الجاز
مجال
مدارس ذات
ٍ
وثمة أيضاً
تعليمي َ
ٍ
ُ
والموسيقى المعاصرة ( ،)EJMAومدرسة الرقص .Rudra-Béjart

6

7

لوازن ترحب بكم
وسواء أكانوا آتين من
يستقر بلوزان سنوياً أكثر من  15ألف شخص.
ٌ
ٍ
منطقة أخرى بسويسرا أم أكانوا آتين من خارج البالد،
محافظة أم من
ِ
تود المدينة تسهيل خطواتهم األولى في عاصمة كانتون ڤود.

دمج المهاجرين

يستقبلكم مكتب شؤون المهاجرين بلوزان ( )Bureau lausannois pour les immigrés -
ٍ
معلومات عن المسائل المتعلقة باالندماج المهني ،والمشاركة في الحياة االجتماعية،
ويقدم لكم
المرجع في منع العنصرية ودعم الناس في ما يواجهون من
كذلك
هو
BLI
ومكتب
والمواطنة.
ُ
أوضاع عنصرية.
ٍ

ُ
حفل استقبال الساكنين الجدد

أما المكتب الكانتوني لدمج األجانب ومنع العنصرية (Bureau cantonal pour
  )l’intégration des étrangers et la prévention du racismeفهو الجهازمكاتب محليةٌ
المختص في مجلس الدولة بموضوع دمج األجانب ومنع العنصرية .وهناك أيضاً
ُ
مختصة بهذا الشأن في بلديات رونان وإيفردون ونيون وفيفي وبيكس.

يم بلدية لوزان في تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام في كازينو Casino de Montbenon
ُت ِق ُ

ِ
ومصالح كثير لها أكشاكاً إعالميةً في
إدارات
وتتخذ
الج ُدد في المدينة.
حفل استقبال للساكنين ُ
ٌ
ُ
الجدد بمعلومات عما تقوم به من أنشطة في إطار اإلدارة البلدية.
الجلسة لتزويد الوافدين
ُ
www.lausanne.ch/accueil

( Bureau lausannois pour les immigrés -مكتب شؤون المهجرين بلوزان)،

Place de la Riponne 10, case postale 5032, 1002 Lausanne
هاتف www.lausanne.ch/bli ،bli@lausanne.ch ،021 315 72 45
االستقبال 17:00 - 13:00 ،12:00 - 8:00

ورشات استقبال وإعالم بلغات مختلفة
وزيارة مع دليل إلى اإلدارة

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme -

ُتقام ُورش استقبال وتنظم زيارة مع دليل إلى اإلدارة ،مجاناً  ،إلطالع السكان على جوانب الحياة
اليومية واإلجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالعمل أو التكوين أو المؤسسات أو الصحة أو السكن
ٍ
بلغات مختلفة :هي حالياً الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية
وتقام هذه الورش
أو نظام التعليمُ .
واإليطالية والبرتغالية.

(المكتب الكانتوني لدمج األجانب ومنع العنصرية)،

 ،Rue du Valentin 10, case postale, 1014 Lausanneهاتف021 316 49 59 :
www.vd.ch/integration ،info.integration@vd.ch

الجمعيات المشاركة

www.lausanne.ch/welcome

كثيرةٌ جداً هي جمعيات المهاجرين التي تنشط في لوزان وكانتون ڤود وتشجع على االندماج .تجد
الئحةً بهذه الجمعيات في لوزان على الموقع اإللكتروني لمكتب شؤون المهاجرين بلوزان .BLI

( Info Citéاستعالمات المدينة)

ويمكن أن يجيب المركز االجتماعي البروتستانتي ( )Centre Social Protestantعن أسئلتكم
اإلدارية المتعلقة باألذونات المختلفة أو الزواج أو لم الشمل األسري.

مكتب ’استعالمات المدينة‘ أو  Info Citéهو نقطة االستعالمات الرئيسة بمدينة لوزان ،التي
ِ
ِ
رغبة
تقدم المعلومة والتوجيه واإلرشاد لتسديد ُخطى سكان لوزان والزوار العابرين أو لتلبية
االكتشاف لديهم.

ً
الئحة الجمعيات

متاحة على العنوان التالي www.lausanne.ch/associations-migrants

Info Cité
Place de la Palud 2, case postale 6904, 1002 Lausanne
هاتف infocite@lausanne.ch ،021 315 25 55
www.lausanne.ch/infocite

( Centre social protestant - La Fraternitéأخوية المركز االجتماعي البروتستانتي)
 ،Place Arlaud 2, 1003 Lausanneهاتف 021 213 03 53
،www.csp.ch/fraternite ،frat@csp-vd.ch
االستعالمات االجتماعية :الثالثاء والخميس 20:00 - 18:00
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عند الوصول:الخطوات
اتباعها
الواجب
ُ

تسجيل األطفال في المدارس

ُ
تسجيل من كان في سن المدرسة من أطفالك فور وصولك وفي أي وقت خالل السنة لدى
يمكنك
إدارة المدارس االبتدائية والثانوية (.)Service des écoles primaires et secondaires
مزيد من
دروس مكثفة في هذه اللغة.
قدم لألطفال الذين لم يتقنوا اللغة الفرنسية بعد
ُ
ٌ
وت ّ
ٌ
المعلومات في الصفحة .15

إيجاد حل رعاية نهارية لطفلك.

يمكن تسجيل األطفال الذين لم يبلغوا سن المدرسة بعد في إحدى مرافق الرعاية النهارية.
واألماكن محدودة ،ومن المهم التسجيل في الئحة االنتظار
قوي
الطلب على هذه المرافق
ُ
ّ
ُ
بأسرع ما يمكن .سيقوم مكتب إعالم أهالي األطفال (Bureau d'information aux parents
 )- BIPبتقديم المعلومات الالزمة لك عن هذا األمر.

التسج ُل كمقيم
ُ

سجل نفسك في سجل المقيمين (Contrôle des
إذا رغبت بالعيش في لوزان ،فيجب أن ُت ّ
 )habitantsخالل ثمانية أيام من وصولك .يجب أن تتقدم شخصياً إلى مكتب التسجيل الكائن
اإلعالن مسبقاً عن وصولك
في  rue du Port-Franc 18, Flonوتقدم الوثائق الالزمة .يمكنك
ُ

بملء استمارة عبر اإلنترنت .وإذا لم تكن سويسري الجنسية وترغب في اإلقامة في البلد ألكثر
من ثالثة أشهر ،فيلزمك إذن إقامة.

ولألطفال المسجلين في المدارس ،تقدم مؤسسة رعاية أطفال المدارس ( )UAPEومؤسسة
ٍ
ٍ
رعاية نهارية خارج أوقات الدوام المدرسي.
وسط مدرسي ( )APEMSمرفق
رعاية األطفال في
مزيد من المعلومات في الصفحة .16
ٌ

( Contrôle des habitantsسجل المقيمين) ،www.lausanne.ch/ch ،هاتف 021 315 31 33

دفع الضرائب

استصدار بوليصة تأمين

هناك ثالثة مستويات ضريبية في سويسرا :الضرائب الفدرالية ،والضرائب الكانتونية،
ُ
تصريح
ملزم بملء
فكل شخص يعيش في الكانتون
والضرائب المحلية.
ضريبي سنوي ،بدءاً
ٍ
ٌ
ٍ
مصدر
لديه
يكن
لم
أم
أكان
سواء
من سن  18سنة،
التقدم
الجديد
ف
على
ويتعين
دخل.
المكلّ
ُ
ٌ
ُ
فوراً إلى إدارة ضرائب الكانتون ( ،)l’Administration cantonale des impôtsويشمل
ذلك العاملين األجانب.

بعض أنواع التأمين ضروري إذا كنت تريد اإلقامة في سويسرا ،وهي :التأمين الصحي األساسي،
والتأمين ضد الحوادث ،وتأمين المسؤولية المدنية ( )RCإذا كانت لديك سيارة أو كنت تملك
بطلب من بعض مكاتب تأجير العقارات للمستأجربن ،والتأمين ضد الحريق وعوامل
عقاراً أو
ٍ
الطبيعة ( )ECAللعقارات واألثاث .أما األنواع األخرى للتأمين فاختيارية :كالتأمين الصحي
المكمل ،وتأمين المسؤولية الشخصية ،والتأمين المنزلي ،وتأمين فوات الربح ،وتأمين الحماية
ّ
مزيد من المعلومات في الصفحة .22
القضائية ،والتأمين على الحياة.
ٌ

) Administration cantonale des impôtsإدارة ضرائب الكانتون(
 ،www.vd.ch/impotsهاتف 021 316 00 00

www.lausanne.ch/pratique

تسجيل السيارة

االتصال بالشبكات الخدمية

المقام في سويسرا ،يكون لديك
إذا كانت لديك رخصة قيادة سيارة أجنبية صالحة واستقر بك ُ
ٍ
برخصة سويسرية .ويجب أن تكون
 12شهراً من تاريخ وصولك لتبديل رخصتك األجنبية
مزيد من المعلومات في
بالحركة.
لها
السيارات والمقطورات مزودة بلوحات تسجيل ُليسمح
ٌ
الصفحتين .35-34

بعد أن تستقر في مسكنك ،يجب عليك التسجيل في مؤسسة ‘الخدمات الصناعية بلوزان’
) (وهم مقدمو الخدمات األساسية من كهرباء
(
إن شئت أن تشترك أيضاً في خدمات الملتيميديا التي تقدمها  SiLعبر شبكة
وغاز ،الخ) .ولك ْ
تلفزيون الكبل (التلفزيون ،واإلنترنت ،والهاتف الثابت).

) Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaudإدارة المواصالت البرية
والبحرية بكانتون ڤود( ،www.vd.ch/san ،هاتف 021 316 82 10

يتسجل في سجل المقيمين بلوزان يستلم تلقائياً فاتورةً من شركة  Serafeإلعفائه
وكل شخص
ّ
من سداد حقوق استقبال الراديو والتلفزيون .فالذي يسدد هذه الحقوق هو إدارةُ المبنى الذي
يسكن فيه الشخص.

تسجيل الكالب

 ،www.serafe.ch ،Serafeهاتف  058 201 31 67أو
( Office fédéral de la communicationمكتب الفيديرالي لالتصاالت)www.ofcom.admin.ch،

( Service des finances/impôtsمصلحة المالية/الضرائب)www.lausanne.ch/impots ،
هاتف 021 315 43 11

كل من لديه كلب ملزم بتسجيله لدى مصلحة المالية/الضرائب عبر الهاتف ،أو اإلنترنت ،أو
لدى مخفر شرطة في الحي.

( ،Services industrielsالخدمات الصناعية) ،www.lausanne.ch/sil ،هاتف  0842 841 841أو
 ،www.citycable.ch ،Citycableهاتف 021 315 88 88
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خارطة مقرات البلدية
TUNNEL

A

Services industriels
(الخدمات الصناعية)

B

Direction de l’enfance
de la jeunesse et des quartiers
(مديرية الطفولة والشباب واألحياء)

الكهرباء ،والغاز ،والملتيميديا

التسجيل في المدرسة أو في مراكز رعاية األطفال في وسط
مدرسي
مكتب إعالم أهالي األطفال ()BIP
األسرية بلوزان
مكتب الرعاية َ

Service du logement et des gérances
(خدمة اإلسكان وتأجير العقارات)

G

Info Sociale

H

 Bureau lausannois pour les immigrés(مكتب شؤون المهاجرين بلوزان)
Objets trouvés
(المفقودات)
Inspection du travail
(مفتشية العمل)

I

المساكن المدعومة

 Office régional de placement(المكتب الجهوي للتوظيف)

C

Bibliothèque municipale
(المكتبة البلدية)

D

Service des assurances sociales
(مؤسسة التأمينات االجتماعية)

E

Contrôle des habitants
(سجل المقيمين)

F

Service de la propreté urbaine
(خدمة نظافة المدينة)

معلومات عن الخدمات االجتماعية

CHAUDERON
CITÉ

Hôtel de Ville
(قصر البلدية)
Info Cité
(مركز استعالمات المدينة)

J

ELIN

SIL Citycable
اشتراكات الملتيميديا

FLON

المخصصات ،اإلعانات ،تأمينات الشيخوخة والعجز

التسجيل في البلدية ،تجديد،
إذن اإلقامة ،تغيير العنوان

MONTBENON

أوقات رمي القمامة

GARE
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المدارس والشباب
يستفيد األطفال والشباب بلوزان من خدمات الرعاية النهارية والتعليم
والترفيه حسب احتياجاتهم واهتماماتهم.

التالميذ غير الناطقين بالفرنسية بين  4سنوات و 15سنة

التعليم بجميع مراحله من االبتدائي إلى الجامعي (باستثناء مدارس البوليتكنيك
في سويسرا،
ُ
التعليم اإللزامي للطفل عندما ُيكمل  4سنوات ويستمر
يبدأ
المقاطعات.
مسؤولية
من
الفدرالية)
ُ
إحدى عشرة سنة.

Centre de ressources pour élèves allophones de Lausanne - CREAL

 ،Avenue d’Echallens 1, 1004 Lausanneهاتف www.lausanne.ch/creal ،021 315 64 86

(التمهن
وبعد سنوات التعليم اإللزامي اإلحدى عشرة ،يكون أمام التالميذ خيار التدريب المهني
ُ
المفضي إلى شهادة الكفاءة الفدرالية  )CFCأو التعليم العالي (الكلية أو المدارس التخصصية).

التالميذ غير الناطقين بالفرنسية بين  15و  20سنة

إلمام ٍ
ُيحال ُ
كاف باللغة الفرنسية
كل تلميذ بين  4سنوات و 15سنة يصل إلى لوزان وليس لديه
ٌ
إلى مركز الموارد الخاص بالتالميذ غير الناطقين بالفرنسية (Centre de ressources pour
إدماجه في صف استقبال
 .)élèves allophones - CREALوبعد إجراء مقابلة معه ،يمكن ّإما
ُ
أو إعطاؤه دروساً مكثفة في اللغة الفرنسية مخصصة لتسهيل اندماجه في المدرسة النظامية.

النظام التعليمي

(مركز الموارد الخاص بالتالميذ غير الناطقين بالفرنسية)

الشبان الواصلين إلى سويسرا حديثاً في سن  15إلى  20سنة يمكن ،إذا توافرت األماكن،
تسجيلُ هم في المدرسة االنتقالية ( )École de la transitionلمدة سنة .وبذا يستطيع هؤالء
التالميذ التآلُ ف مع المجتمع المضيف لتسهيل اندماجهم والتفكير في االنضمام الحقاً إلى
سلك التعليم المهني األولي أو سلك التعليم األكاديمي .يتم التسجيل عبر بوابة الهجرة في
مكتب التوجيه المدرسي والمهني بالكانتون (Portail Migration de l'Office cantonal
.)d'orientation scolaire et professionnelle - OCOSP

( Direction générale de l’enseignement obligatoireإدارة التعليم اإلجبارية)
 ،Rue de la Barre 8, 1014 Lausanneهاتف 021 316 32 32
،www.lausanne.ch/ecole, www.vd.ch/scolarite
حيث يمكنك تنزيل المستندات المترجمة إلى مختلف اللغات

تسجيل األطفال في المدرسة من سن  4سنوات

( Portail Migration - OCOSPبوابة الهجرة)،
 ،Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanneهاتف 021 316 11 40

ُ
مركزي في نقطة التسجيل
والتسجيل
في لوزان خمس  15مدرسة موزعة على عموم المدينة.
ّ
بإدارة المدارس االبتدائية والثانوية (.)Service des écoles primaires et secondaires
وهناك أيضاً عدةُ مدارس خاصة بمناهج تعليم بديلة أو لغات متعددة.

www.vd.ch/themes/formation/orientation/trouver-une-formationprofession-lorsquonvient-darriver-dans-le-canton-de-vaud

( Service des écoles primaires et secondairesإدارة المدارس االبتدائية والثانوية)

Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne
هاتف www.lausanne.ch/seps،seps@lausanne.ch ،021 315 64 11

( Association vaudoise des écoles privéesجمعية فود للمدارس الخاصة)

Route du Lac 2, 1094 Paudex, case postale 1215, 1001 Lausanne
هاتف www.avdep.ch ،info@avdep.ch ،058 796 33 00
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دورات اللغة والثقافة األم

رعاية األطفال بعد الدوام المدرسي

ٍ
هوية متعددة الثقافات لدى الطفل من خالل إكسابه
تساعد دورات اللغة والثقافة األم على تكوين
لغته األم أوالً  .فمعرفةٌ جيدة باللغة األم غالباً ما تكون أساساً مهماً لتعلم لغة البلد المضيف .تجد
ٍ
جمعيات محلية بلوزان في كراسة التعلم بلوازن
قائمةً بدورات اللغة والثقافة األم المقترحة من
 Apprendre à Lausanneمن إعداد مكتب شؤون الالجئين بالمدينة (.)BLI

ومدارس الحضانة العامة والخاصة المدعومة
ودور الحضانة،
مراكز الرعاية النهارية
تشكل
ّ
ُ
ُ
ُ
وحدائق األطفال جزءاً من شبكة
ور إيواء وإلهاء األطفال ()haltes-jeux
ود
البلدية،
من
ُ
ُ ُ
الرعاية النهارية لألطفال بلوزان ( )Réseau d’accueil de jour de Lausanneالمعروف
بـ  .Réseau-Lتوفر هذه المؤسسات رعايةً لألطفال طيلة ساعات العمل النظامية لألهل للتوفيق
ٍ
لوقت محدد لمساعدة األطفال على االندماج في
بين الحياة المهنية والحياة األسرية ،وكذلك
ٍ
معلومات لهؤالء األهالي ويوجههم ويسجل
المجتمع .يقدم مكتب إعالم أهالي األطفال ()BIP
طلباتهم في الئحة االنتظار المركزية ( )LACلشبكة الرعاية النهارية . Réseau-L

( Bureau lausannois pour les immigrés - BLIمكتب شؤون الالجئين بلوزان)
ً
قائمة بدورات اللغة على العنوان www.lausanne.ch/apal

العطل
أنشطة ُ

وعند الحاجة إلى رعاية طفل مدرسة في السنة األولى أو الثانية ابتدائي خارج أوقات الدوام
المدرسي ،يمكن وضع الطفل في وحدة الرعاية النهارية ألطفال المدارس (.)UAPE

مكتب االستقبال المعني بالعطل
ُتقترح لألطفال في العطل المدرسية أنشطةٌ ترفيهية .ويأخذ
ُ
( )Domaine accueil vacancesفي لوزان على عاتقه توجيه األسر وتسهيل خطوات
التسجيل في األنشطة المقترحة.

ٍ
وسط مدرسي (Accueil pour enfants en milieu
وتقدم مؤسسة رعاية األطفال في
 )scolaire - APEMSلكل طفل مدرسة من السنة الثالثة إلى السنة السادسة يمارس أبواه
نشاطاً مهنياً مكان رعاية وإشراف بين الساعة  7:00والساعة .18:30

( Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiersمديرية الطفولة والشباب واألحياء) –
Domaine accueil vacances
 ،Place Chauderon 7a, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 68 22/65
www.lausanne.ch/jeunessevacances ،jeunessevacances@lausanne.ch

( Bureau d’information aux parents - BIPمكتب إعالم أهالي األطفال)

Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne
ُيستقبل المراجعون كل أيام األسبوع :بين  11:30 - 8:30وبين 16:30 - 13:30
تُ ستقبل االستعالمات الهاتفية على الرقم  : 021 315 60 00الثالثاء والخميس والجمعة ،بين 12:00 - 10:00
bip@lausanne.ch, www.lausanne.ch/bip

أيام العطل المدرسية:

مختلف مراكز الرعاية بلوزان

www.lausanne.ch/vacances

www.lausanne.ch/structures-accueil

( Service d’accueil de jour de l’enfanceشبكة الرعاية النهارية لألطفال)
 ،Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 68 33/08
www.lausanne.ch/apems ،apems@lausanne.ch
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الدراسة والتدريب
ِ
المنَ ح التعليمية

تضم لوزان كثيراً من مرافق التكوين المتخصصة :كالجامعة (،)UNIL
ومدرسة البوليتكنيك ( ،)EPFLوالمدارس التخصصية العالية (في
الفَ ندقة ،وإدارة الشركات ،والفنون البالستيكية ،الخ) ،وكثيراً من
المدارس الخاصة.

يمكن أن ِ
تقد َم كانتون ڤود ِمنَ حاً دراسيةً لمنيطلبهامن الطالب ،حسب الوضع المالي للطالب .وتهدف
‘مؤسسة المساعدة بالعمل في لوزان’ ()Fondation lausannoise d’aide par le travail - F.L.A.T.
ِ
ِ
بممارسة
تغطية المصاريف المتعلقة
تكوين ما أو
مسار
إلى تسهيل االنخراط المهني بتمويل
ٍ
ِ
ِ
ٍ
إقامتهم الرئيس ببلدية لوزان ولديهم
أبوابها لألشخاص الذين يقع محل
وتفتح
مهنة معينةَ .
َ
ٍ
إقامة ساري المفعول وغير مؤقت .الدعم الذي تقدمه المؤسسة تكميلي ،وال يشمل الديون
إذن
ُ
وال طلبات المساعدة المسبقة.

التوجيه المدرسي والمهني

ٍ
معلومات عن التكوين على العنوان www.vd.ch/orientation
تجد
معلومات عن ِ
ٍ
الم َنح الدراسية على العنوان www.vd.ch/ocbe
و

ٍ
ِ
كل ما يتعلق
معلومات
يقدم مركز التوجيه المدرسي والمهني الجهوي ()OSP
ونصائح حول ِ
َ
ِ
بالتكوين من مسائل للطالب في نهاية فترة التعليم اإللزامي ،وللشباب المتدربين أو الذين هم في
ٍ
المرحلة االنتقالية ،وللكبار.

( Fondation lausannoise d’aide par le travail - F.L.A.T.مؤسسة المساعدة بالعمل في لوزان)
 ،Sévelin 8, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 71 28
www.lausanne.ch/flat ،flat@lausanne.ch

وتقدم في ‘مركز معلومات ِ
ٍ
كل
تثقيف وجيزة مجانية مفتوحة ،بعد
جلسات
العلم والعمل’
ظهر ِ
ِ
َّ
ُ
يوم (االثنين-الخميس 17:00-13:30 :ويوم الجمعة .)16:00-12:00 :ويمكن أثناء هذه االستشارة
ٍ
مشورة فردية.
االتفاق على موعد للحصول على
األولية
ُ

االعتراف بالشهادات

أول نقطة اتصال وطنية ( )Point de contact nationalلالستعالم حول المسائل
ُ
العامة المتعلقة باالعتراف بالشهادات هي أمانة الدولة للتكوين والبحث واالبتكار
()Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

ِ
اللغة الفرنسية
وزادهم من
وللشبان بين  15و  25سنة الذي وصلوا حديثاً إلى كانتون ڤود،
ُ
ِ
االستعالم عن ذلك عبر ‘بوابة الهجرة’
دورة تكوين ،فيمكنهم
قليل أو عدم ويرغبون في اتباع
ُ
( )Portail Migrationعلى اإلنترنت( .الصفحة )15

نقطة االتصال الوطنية حول االعتراف بالشهادات.خط المساعدة ،058 462 28 26 :من االثنين إلى الجمعة
بين  11:30 - 9:30والثالثاء واألربعاء بين  .16:00 - 14:00وخارج هذه األوقات ،يمكن الكتابة
إلى  pointdecontact@sbfi.admin.chوللمعلومات العامة www.sbfi.admin.ch

جلسات إعالم (عن مسارات التكوينِ ،
مكتب
والمنَ ح ،الخ) دون تسجيل .وهناك
وتعقد بانتظام
ُ
ُ
ُ
فتح كل يوم جمعة من الساعة  12:00إلى الساعة .16:00
دعم لمراجعة السيرة الذاتية ُي َ
Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle Lausanne - OSP

(مركز التوجيه المدرسي والمهني الجهوي)

دورات اللغة الفرنسية

 ،Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanneهاتف www.vd.ch/orientation ،021 316 11 20

يلعب إتقان لغة البلد المضيف دوراً مهماً في عملية االندماج ،وللوصول خاصةً إلى خدمات
المقدمة من الجمعيات
العمل أو الصحة أو التكوين .تجد الئحةً بدورات اللغة الفرنسية
َ
والمدارس الخاصة على الوقع اإللكتروني لمكتب شؤون المهاجرين بلوزان ( )BLIأو في كراسة
.Apprendre à Lausanne

Guichet d’information de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
( - DGEPنقطة االستعالمات في إدارة العامة للتعليم اإلجباري)
 ،Rue Saint-Martin 26, 1014 Lausanneهاتف 021 316 63 04
www.vd.ch/dgep ،info.dgep@vd.ch

( Bureau lausannois pour les immigrés - BLIمكتب شؤون المهاجرين بلوزان)
 ، Place de la Riponne 10, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 72 45
 www.lausanne.ch/bli ،bli@lausanne.chأو www.lausanne.ch/apal
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العمل
هل تبحث عن عمل؟ يمكنك االستجابة لعروض التوظيف المنشورة
في الصحف أو في اإلنترنت ،والتسجيل مجاناً في المكتب الجهوي
للتوظيف ( )Office régional de placementأو لدى وكالة توظيف
خاصة .وال تتردد في زيارة المواقع اإللكترونية للشركات التي تهمك
وإرسال طلب توظيف إليها أونالين.

اندماجهم المهني.
ِ
األشخاص قد سددوا مساهمات  12شهراً على
يكون
ولالستفادة من إعانات البطالة ،يجب أن
َ
ُ
األقل في صندوق التوظيف في السنتين اللتين سبقتا تسجيلَ هم في مكتب التوظيف الجهوي.
في المقابل ،إذا لم تتحقق هذه الشروط ،يستطيع األشخاص الباحثون عن عمل االستفادةَ من
بعض الخدمات التي تساعد على إدماجهم المهني.
( Service du travail – Office regional de placement - ORPخدمة العمل  -مكتب التوظيف الجهوي)
 ،Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 78 99
www.lausanne.ch/orp ،orp@lausanne.ch

ُ
عملك األول في سويسرا

تكون المشاركة
إليجاد عمل ،تلعب شبكة المعارف هي أيضاً دوراً مهماً  .بهذا المعنى ،يمكن أن
َ
ٍ
ومثرية.
في نشاط
جمعية ما مفيدةً ُ

( Service cantonal de l'emploiدائرة التوظيف بالكانتون)
 ،Rue Caroline 11, 1014 Lausanneهاتف 021 316 61 04
www.vd.ch/sde ،info.sde@vd.ch

رب العمل
الحصول على إذن عمل .ويمكن أن
يجب على األشخاص األجانب في سويسرا
ُ
يطلب ُ
َ
ٍ
بشروط معينة.
هذا اإلذن

لوزان :المدينة والفرص على اإلنترنتwww.lausanne.ch/emploi :

يوفر مكتب شؤون المهاجرين بلوزان خطَ استعالمات باللغات اإلسبانية والبرتغالية واإليطالية
واإلنجليزية والفرنسية لمساعدتك في البحث عن عمل.

حق العمل

ميثاق
حد أدنى لألجور في الدستور السويسري .لكن ،قد يوجد في بعض الفروع
ٌ
ال يوجد ٌ
مشترك ينص على ٍ
حد أدنى لألجور شهري و/أو أسبوعي .للوقوف على التفاصيل القانونية
ِ
بعقد عملك ،يمكنك االستعانة بخدمات مكتب استعالمات ‘مفتشية العمل بلوزان’
المتعلقة
( .)Inspection du travail Lausanneوتجد في الموقع اإللكتروني لإلدارة الفدرالية www.
حساب إحصائي للراتب.
تطبيق
lohnrechner.bfs.admin.ch
َ
ٍ

( Bureau lausannois pour les immigrés - BLIمكتب شؤون المهاجرين بلوزان)
 ،Place de la Riponne 10هاتف  021 315 72 45أو www.lausanne.ch/pef

التوظيف والتوجيه

Service du travail – Inspection du travail Lausanne

خطاب تسريح
طلب تسريح أو استلموا
قدموا
يستطيع األشخاص العاطلون عن العمل أو الذين ّ
َ
َ

(خدمة العمل  -مفتشية العمل في لوزان)

 ،Place de la Riponne 10, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 76 80
www.lausanne.ch/inspectiondutravail ،itl@lausanne.ch

َ
التسجيل في مكتب التوظيف الجهوي (Office régional
وسيفقدون بالتالي وظائفَ هم قريباً
ومسجلين في سجل المقيمين.
 ،)de placement - ORPبشرط أن يكونوا مقيمين بلوزان
َ

األشخاص األجانب كذلك حاصلين على إذن أو رخصة عمل .وسيعمل
يكون
ويجب أن
َ
ُ
ِ
خطوات
وتسهيل
مرشدو مكتب التوظيف الجهوي على توجيه األشخاص الباحثين عن عمل
ِ
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الصحة والمجتمع

اختيار الطبيب

طبيب اختصاصي(ة)
لدينا في سويسرا عموماً « طبيب أسرة» ،يتابع ملفَ ك ويمكن أن يحيلَ ك إلى
ٍ
ِ
المناسب
فاستعلم عن الطبيب
أو إلى الطوارئ عند اللزوم .ويتحدث بعض األطباء عدةَ لغات،
ِ
لك لدى جمعية أطباء ڤود ( )Société vaudoise de médecineأو على الموقع اإللكتروني
التحاد األطباء.

شراء تأمين صحي إلزامي في األشهر الثالثة التي تلي وصولَ ك!
تنس
َ
ال َ
وستكون شبكة الرعاية والمساعدة االجتماعية إلى جانبك في ما
َ
مشاكل يومية.
يواجهك من

( Société vaudoise de médecineجمعية أطباء ڤود)
(الئحة باألطباء الذين يتحدثون عدة لغات)

 ،Chemin de Mornex 38, case postale 7443, 1002 Lausanneهاتف 021 651 05 05
ً
الئحة كاملة باألطباء
 www.svmed.ch ،info@svmed.chأو على الموقع اإللكتروني الوطني الذي يضم
العامين في سويسرا www.doctorfmh.ch

التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث

الرعاية الصحية األولية/الطوارئ

قتطَ ع مباشرةً من راتبك (صندوق التقاعد ،وتأمين
ً
فضال عن التأمينات االجتماعية التي ُت َ
وتأمين
تأمين صحي
شخص مقيم في سويسرا من
لكل
ٍ
ٍ
ٍ
بد ِ
البطالة ،والشيخوخة والعجز) ،ال َ
مؤمن
ضد الحوادث ،فهما إلزاميان .وفي حال كنت تقوم
ٍ
بعمل مأجور ،فأنت من حيث المبدأ َّ
نفسك
ن
تؤم
أن
فيجب
مأجور،
بعمل
تقوم
تكن
فإن لم
ٍ
َ
ضد الحوادث تلقائياً من ِق َبل رب العملْ .
ِّ
َ
اشتريت منها التأمين الصحي.
ضد الحوادث لدى شركة التأمين التي
َ

يقوم األطباء العامون في العيادة الطبية الجامعية الشاملة (Policlinique médicale
ِ
ٍ
ٍ
طويلة األمد ،كاألطباء المستقلين.
مخص َصة
طبية
بمتابعة
 )universitaire - PMUبلوزان
َ

ويؤمن المستشفى الجامعي بڤود
ولدى العيادة كذلك خدمةُ مساعدة اجتماعية ،وصيدليةٌ عامة.
ِّ
( )Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUVالعنايةَ الطبيةَ الطارئة عند
الحاجة .أما حاالت طب األطفال الطارئة فيتوالها مستشفى األطفال (.)Hôpital de l'enfance

ويقدم المكتب الفدرالي للصحة العامة (Office fédéral de la
التأمين الصحي حر،
اختيار
ِ
ّ
ُ
ِ
المتاحة كافة ،تجد ذلك على الموقع
 )santé publique - OFSPمقارنةً بين أقساط التامين
اإللكتروني للمكتب www.priminfo.ch

ِ
ومن هم بحاجة
وتقدم مؤسسة  Fondation Point d’Eau Lausanneلألشخاص المعوزين َ
ٍ
ٍ
ِ
وخدمات صحية مجانية :كمرافق االستحمام ،والغساالت
نظافة شخصية
خدمات
إلى رعاية
ومجبرو عظام ومعالجو
األوتوماتيكية ،والعناية السنية والطبية (أطباء ،وممرضون/ممرضات،
ّ
األقدام ،ومدلكون/مدلكات).

يمنح مكتب التأمين الصحي بكانتون ڤود (Office vaudois de l’assurance-
يمكن أن
َ
ٍ
إعانات لسداد أقساط التأمين الصحي اإللزامي ،حسب الدخل .ويجب
)maladie - OVAM
تقديم طلب الدعم إلى وكالة التأمينات االجتماعية أو عبر الموقع اإللكتروني لمكتب .OVAM
ُ

( Policlinique médicale universitaire - PMUالعيادة الطبية الجامعية الشاملة)
 ،Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanneهاتف  ،021 314 60 60كل يوم  24/24ساعة،
 ،Voie du Chariot 4 (Flon), 1003 Lausanneهاتف  ،021 314 90 90اإلثنين  -السبت بين 21:00 - 7:00
الجمعة وأيام العطل بين 19:00 - 9:00

إعانات التأمين الصحي

( Service des assurances socialesوكالة التأمينات االجتماعية)
 ،Place Chauderon 7, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 11 11
www.lausanne.ch/assurances_sociales ،sas@lausanne.ch

( Centre hospitalier universitaire vaudois - CHUVمستشفى ڤود الجامعي)
 ،Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanneهاتف www.chuv.ch ،021 314 11 11

( Office vaudois de l'assurance-maladieمكتب التأمين الصحي بكانتون ڤود)
 ،Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanneهاتف 021 557 47 47
اإلثنين ،اإلربعاء والجمعة 11:45 - 8:00

( Hôpital de l'enfanceمستشفى األطفال)
 ،Chemin de Montétan 16, 1007 Lausanneهاتف ( 021 314 84 84الطوارئ  24/24ساعة)

www.hopital-enfance.ch

www.vd.ch/subside-assurance-maladie

Point d’eau
،Avenue de Morges 26, 1004 Lausanne
اإلثنين والخميس بين  20:00 - 14:00والثلثاء ،االربعاء والجمعة بين  ،16:00 - 10:00هاتف 021 626 26 44
www.pointdeau-lausanne.ch،info@pointdeau-lausanne.ch

طوارئ اإلنقاذ

اتصل عند الطوارئ بالرقم  24/24 ( 144ساعة)

رقم الطبيب المناوب:
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(  24/24ساعة)
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العنف

الصحة والهجرة

ِ
تقدم جمعية  Appartenancesمشورات عالجية في حاالت الصدمات النفسية المتعلقة
ٍ
فإن  Intermedia d’Appartenancesتقدم لك
مترجم،
إلى
بحاجة
كنت
وإذا
بالهجرة.
ّ
ِ
خمسين لغة.
خدماتها بأكثر من
َ

يوجد مركز  LAVIتحت تصرف النساء والرجال الذين يتعرضون ألعمال عنف بدنية أو جنسية
أو نفسية مركز مشورة مجاني الخدمات مركز (.)Centre de consultation LAVI

ٍ
مشورة واستضافة لضحايا العنف البدني
مركز
وهناك مركز  Malley-Prairieاستقبال ،وهو
ُ
أو النفسي من النساء (( )Centre d’accueil Malley-Prairieوألطفالهن أيضاً ) .المشورات
مجانية.

( Appartenances / Service Intermediaخدمة انتماءات  -إنترميديا)
 ،Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanneهاتف 021 341 12 50
www.appartenances.ch ،interpretariat@appartenances.ch

ِ
مركز الوقاية  Aleمساعدةً ودعماً لكل شخص يمارس العنف الزوجي أو األسري
ويقدم
ُ
( )Centre Prévention de l’Aleحتى لألزواج من الجنس ِ
نفسه.

الصيدلية

( Centre LAVIمركز )LAVI

نصائح صحية أساسية .وفي الحاالت
تقدم
تسلّ م الصيدلية األدويةَ مع وبدون وصفة ،ويمكن أن
َ
َ
الطارئة خارج أوقات العمل التجاري ،تظل صيدليةٌ تابعةٌ للخدمة فاتحةً
أبوابها سبعة أيام
َ
في األسبوع حتى منتصف الليل .وفي الليل ،يجب االتصال بالطبيب المناوب على الرقم
(دون رسم إضافي).

 ،Rue du Grand-Pont 2bis, 1003 Lausanneهاتف  24/24( 021 631 03 00ساعة)
( Centre d’accueil Malley-Prairieمركز استقبال  24/24( )Malley-Prairieساعة)
 ،Chemin de la Prairie 34, 1007 Lausanneهاتف 021 620 76 76
هاتف للطوارئ :في المساء و نهاية االسبوع021 620 76 70 :
www.malleyprairie.ch ،info@malleyprairie.ch

التخطيط ُ
األ َسري

( Centre de prévention de l'Aleمركز الوقاية )Ale
 ،Rue de l'Ale 30, 1003 Lausanneهاتف 021 321 24 00
 ،www.prevention-ale.chاالستعالمات بالهاتف أو
لدى مركز االستعالمات ،أيام األربعاء بين 19:00 - 16:00

ٍ
والحمل ،والوقاية من اإليدز/
الحمل،
ستجدون
َ
إجابات عن أسئلتكم المتعلقة خاصةً بمنع َ
السيدا واالستشارات الزوجية لدى مؤسسة .Fondation Profa

 ،Avenue Georgette 1, 1003 Lausanneهاتف 021 631 01 42
الهجرة والمسائل الحميمية ،هاتف www.profa.ch ،021 631 01 75

الخدمة االجتماعية

ِ
دعم
تقدم مؤسسة الخدمات االجتماعية بلوزان ()Service social Lausanne - SSL
خدمات ٍ
مالي واجتماعي يصون كرامةَ
وحقوق المستفيدين .وفي الموقع اإللكتروني للمركز بيان لكل ما
َ
يقدم من خدمات اجتماعية ،مبوبةً حسب المجال أو الخدمة.
َ

كبار السن  /العجزة

ٍ
خدمات اجتماعية وصحية وطب-اجتماعية كثيرة .وتوجد على اإلنترنت الئحةٌ
تقدم لوزان
ّ
بالخدمات الرسمية أو الخاصة المتاحة.

( Service social Lausanne - Info socialeمؤسسة الخدمات االجتماعية بلوزان)
 ،Place Chauderon 4, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 75 11
www.lausanne.ch/ssl ،ssl@lausanne.ch

( Service des assurances socialesمؤسسة التأمينات االجتماعية)
 ،Place Chauderon 7, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 11 11
www.lausanne.ch/aineshandicapes،sas@lausanne.ch

الميزانية والمصاعب المالية

نصائح حول إدارة الميزانية ويجيب عن كل األسئلة
يقدم خط االستعالمات Parlons Cash
َ
المتعلقة بمشاكل المديونية.

هاتف ( 0840 4321 00دون رسم إضافي) ،االثنين-الخميس بين 13:00 - 8:30
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السكن
المخلفات
وإدارة ُ

في سويسرا ،يسكن أغلب الناس بيوتاً مستأجرة من خالل مكاتب
تأجير عقارات تعرف بـ‘ .’gérancesفاستشارةُ هذه المكاتب هي أكثر
الطرق شيوعاً للبحث عن مسكن.

فرز وإعادة تدوير المخلفات

لرسم معلوم .يمكن
يجب التخلص من القمامة المنزلية في األكياس الرسمية البيضاء ،الخاضعة
ٍ
قتطَ ع
).
La
Poste
شراء هذه األكياس من صناديق الدفع في مراكز التسوق ومن مركز البريد (
وي َ
ُ
تعويض سنوي قدره  80فرنك عن الفرد الواحد من فاتورة الكهرباء في المدينةِ .
تقدم وكالة
ٌ
ٍ
مولود يولد ولمن
التأمينات االجتماعية ( )Service des assurances socialesأكياساً لكل
كالسلَ س البولي.
يحتاج من ذوي الحاالت الصحية
َ

تؤجر
من بين أكثر من  71ألف مسكن في منطقة لوزان ،هناك أكثر من  7آالف سكن مدعوم َّ
ٍ
لبسطاء الحال
بشروط معينة .تشرف مدينة لوزان على منح هذه المساعدات ،التي تختلف تبعاً
لوضع المستأجرين (الدخل ،وقوام األسرة ،وعدد سنوات اإلقامة في المدينة ،الخ).

حاويات للزجاج ،وأخرى للورق
وتوضع تحت تصرف السكان في المباني حيثما أمكن
ٌ
وحاويات للمخلفات العضوية النيئة والمطبوخة .وكل المخلفات األخرى الضخمة
والكرتون،
ٌ
الوصول إليها
وأوقات
تحدد أماكنُ ها
فرز معينة
الملوثة يجب أن يأتي بها السكان إلى
أو
ِ
ِ
مرافق ٍ
َ
ِ
ُ
َ
في ‘رزنامة ِ
توزع على كل المنازل ويمكن
كبات’ ( ،)Calendrier des ramassagesالتي َ
الم ّ
تنزيلُ ها من الموقع اإللكتروني للمدينة.

التوجه إلى خدمة اإلسكان
سكن مدعوم ،يجب
تلبيتها للحصول على
لمعرفة المعايير الواجب
ٍ
ُ
ُ
ومكاتب تأجير العقارات (.)Service du logement et des gérances
( Service du logement et des gérancesمكتب السكن وإدارة العقارات)
 ،Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 74 11
www.lausanne.ch/slg ،slg@lausanne.ch

( Service de la propreté urbaineخدمة نظافة المدينة)
 ،Rue des Terreaux 33, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 79 11
www.lausanne.ch/proprete-urbaine ،proprete.urbaine@lausanne.ch
( Info-déchetsخدمة نظافة المدينة)
(خط مجاني)
هاتف

 : I ɴ MES VOISINSدليل حسن الجوار

كراسة ومطوية بعدة لغات صادرة عن مكتب شؤون المهاجرين بلوزان ( )BLIبالتعاون مع خدمة اإلسكان
وعقود التأجير.
الهدف؟؟ تذكرة بقواعد بسيطة تحث على ُحسن الجوار مع نصائح لحل الخالفات ومشاكل التمييز.

ً
مجانا لدى
لمزيدٍ من المعلومات  : www.lausanne.ch/bli > publicationsتتوافر هذه المنشورات
مكتب شؤون المهاجرين بلوزان أو مكتب استعالمات المدينة.
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الحياة في الحي
من حي  Sous-gareإلى حي  Bellevauxوحي ،Blécherette
تعد لوزان مدينةً متنوعة فيها نحو أربعةَ
حي
عشر حياً مختلفاً ٍ ،
لكل ٍ
َ
شخصيته الخاصة.
منها
ُ

عقود الحي

عهد ثقة بين مدينة لوزان وبين األشخاص القاطنين و/أو العاملين في الحي
عقد الحي هو
ُ
الدور
وصل
وقد
العيش.
وبيئة
الحياة
لجودة
المستدامة
الترقية
في
والمشاركة
للتفكير
معاً
ْ
( )2016-19لإلفادة من هكذا عقد ،بعد حي
اآلن إلى حي
حي جديد.
( )2010-12وحي
قدم ُ
سي َّ
( .)2013-16وفي العام ُ ،2020
عقد ٍ

لمزيدٍ من المعلومات عن مجموعات العمل والمشاريع www.lausanne.ch/contrats-de-quartier

اإلحياء االجتماعي الثقافي

تدير مؤسسة اإلحياء االجتمايعي الثقافي بلوزان (�Fondation pour l’animation socio
 ،)culturelle lausannoise - FASLبالتعاون مع جمعيات كل حي ،خمسةَ بيوت أحياء
ّ
( ،)Maisons de quartierوعشرةَ مراكز اجتماعية ثقافية ،وحقلي مغامرات في أحياء لوزان.

الميزانية المشتركة

مفهوم الميزانية المشتركة مشاركةَ المواطنين في دعم مشروعات األحياء التي يطورها
يشجع
ِ
ُ
سكانُ ها.

ْ
ِ
تنظم هذه المرافق أنشطةً متنوعة جداً  ،لجميع األعمار ،للتشجيع على التالقي والتواصل
االجتماعي.

ِ
ِ
ِ
واختيارهم
ابتكارهم
مشاريع من
وح ِيهم بتنفيذ
ويتيح لسكان لوزان المشاركةَ في تنظيم
مدينتهم َ
َ
ِ
جانب من
استخدام
كيفية
س
تدار
خالل
من
السكان
ُهم .ويقوي العالقةَ بين البلدية وبين
ِ
ٍ
ِ
ُ
ِ
ٍ
ِ
مستمدة من
بأفكار
وتحويل األحياء
وإحياء
تنمية
حفز
الموارد المالية للبلدية .كما يتيح للمدينة
ِ
َ
ٍ
َ
واقع ُمعاش.
وتحويل هذه األفكار إلى
أشخاص يسكنون فيها
ٍ
ٍ

Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise - FASL
(مؤسسة اإلحياء الثقافي واإلجتماعي بلوزان)

 ،Chemin de Malley 28, 1007 Lausanneهاتف www.fasl.ch ، info@fasl.ch ،021 626 43 70

مزيد من المعلومات في الموقع اإللكتروني my.lausanne.ch/budget-participatif
ٌ

مهرجان الجيران

يكمل
عرف بـ"مهرجان الجيران"ّ .
يقام في الجمعة األخيرة من شهر أيار/مايو من كل عام ما ُي َ
ِ
المبادرات الكثيرة التي تهدف
مدن أوروبية عدة،
هذا
االحتفاء بالجيران ،المعروف اآلن في ٍ
ُ
ِ
شارع
في
المهرجان
تنظيم
كان
وإذا
األحياء.
مختلف
في
ببعض
هم
بعض
الجيران
تعريف
إلى
ٍ
ُ
ٍ
أو في حي يعتمد على
دعم ونصح مفيد جداً .
مباردات فرديةّ ،
فإن لدى المدينة ما تقدمه من ٍ
Service du logement et des gérances

(مكتب السكن وإدارة العقارات)

 ،Place Chauderon 7, case postale 5032, 1002 Lausanneهاتف 021 315 74 74
www.lausanne.ch/lafetedesvoisins ،lafetedesvoisins@lausanne.ch
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المواطَ نة والحقوق السياسية
إن اإلقامةَ في لوزان تعني كذلك االنخراطَ بقوة في الحياة االجتماعية
ّ
من خالل المشاركة السياسية.

األحزاب السياسية

ُ
وإيصال
تمثيل مصالح السكان أو األشخاص الذين يشاركونهم الرأي
وظيفة األحزاب السياسية
ُ
ِ
طلبات السكان إلى مراكز القرار السياسي ،وخصوصاً مجلس المدينة.

تكوين مجلس المدينة والجماعات السياسية بلوزان في الموقع اإللكتروني
انظر
َ

التصويت في لوزان .حقوق التصويت واألهلية

www.lausanne.ch/conseil-communal

النتخاب
أشياء متنوعة أو
دعى السكان في سويسرا ِمراراً إلى مراكز االقتراع للتصويت على
ِ
ُي َ
َ
أوراق التصويت أو االنتخاب إلى المواطنين السويسريين مباشرةً بالبريد في كل
ممثليهم .وتصل
ُ
ٍ
تصويت أو انتخاب ،على مستوى البلدية ومستوى الكانتون والمستوى الفدرالي.

التجنيس

ِ
استعلم عن ذلك لدى قسم التجنيس
إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية السويسرية،
( )Secteur des naturalisationsفي دائرة سكان كانتون ڤود (Service de la population
.)du Canton de Vaud

وبفضل دستور كانتون ڤود الجديد الذي ِأقر في  ،2013صار
أتم الثامنةَ عشرةَ
األجنبي الذي َ
ُ
يكون مقيماً إقامةً
من العمر يتمتع بحق التصويت على مستوى البلدية بالشروط التالية :أن
َ
ويكون مقيماً في كانتون ڤود منذ ثالثة أعوام
نظامية في سويسرا منذ عشرة أعوام على األقل،
َ
أوراق التصويت أو االنتخاب إلى الناس
ويكون لديه إذن إقامة  Bأو  .Cوتصل
على األقل،
ُ
َ
تلقائياً بالبريد في كل تصويت أو انتخاب على مستوى البلدية.

ولالستعالم عن دورات اللغة الفرنسية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتجنيس ،انظر
،
الصفحة  www.lausanne.ch/bli > Citoyennetéأو كراسة
www.lausanne.ch/apal

ُ
مقاعد في مجلس
وشغل
الترشح لالنتخابات
ويحق لألجانب الذين يلبون هذه الشروط أيضاً
ُ
َ
ُ
ولكل َمن يحق له التصويت أو الترشح لالنتخابات
المدينة أو في البلدية في حالة االنتخاب.
ِ
حق التوقيع على مبادرة أو استفتاء على مستوى البلدية.
ُ

( Service de la populationدائرة سكان كانتون ڤود)( Secteur des naturalisations ،قسم التجنيس)

 ،Case postale, 1014 Lausanne,هاتف www.vd.ch/naturalisation ،021 316 45 91
السنترال الهاتفي :االثنين  -الجمعة 11:30 - 9:00

التوقيع على عريضة.
صغير أو كبير،
كما يحق لكل شخص سويسري أو أجنبي،
ٍ
ُ

( Bureau du registre civiqueمكتب سجل المواطن)
 ،Place de la Palud 2, case postale 6904, 1002 Lausanneهاتف 021 315 22 33
www.lausanne.ch/votations ،votations@lausanne.ch
االثنين  -الجمعة بين  ،11:00 - 9:30و بين 16:00 - 14:00

VOTRE VILLE, VOTRE VIE, VOTRE VOIX

ٍ
ِ
تقدم لك مدينة لوزان سلسلةَ
زيارات اطالعية إلى المكاتب الحكومية وجلسةً إعالمية حول استخدام أوراق
َ
اكتشاف
اللقاءات المجانية
أحياء المدينة .تتيح لك هذه
التصويت .وهناك أيضاً حافلةُ إعالم عامة تجوب
ُ
َ
وفهم ما بين البلدية والكانتون واالتحاد مِ ن صالت.
الحياة السياسية للوزان ،وزيارةَ المؤسسات
َ
يمكن تنزيل الكراسة ورزنامة الزيارات من www.lausanne.ch/bli > Citoyenneté
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الثقافة والترفيه والرياضة
ٍ
خيارات فنيةً
تكون مدينةً تعددية نابضة ،تقدم
تسعى لوزان ألن
َ
واسعة وأنشطةً ترفيهيةً كثيرة .كذلك تدعم العاصمةُ األولمبية بقوة
الرياضةَ والحركة بالمعنى الواسع للكلمة.

الترفيه

ِ
التظاهرات الثقافية في لوزان .ويتيح لك
يحصي مكتب استعالمات المدينة  Info Citéلك
البحث عن هذه التظاهرات حسب الموضوع أو المكان
مخططُ الموقع اإللكتروني لمدينة لوزان
َ
أو التاريخ.

الحصول عليها من الموقع
معلومات كثيرة عن أنشطة الترفيه في المدينة يمكنك
وهناك
ُ
ٌ
اإللكتروني للمكتب السياحي بعدة لغات ،ومن إنستغرام ،ومن مكاتب االستعالمات السياحية
في ( Ouchyجنوب المدينة) ،وفي المحطة ،والكاتدرائية.

الثقافة

إضافةً إلى كونها نقطةَ
لكثير من األسماء الكبيرة في مجال الموسيقى الكالسيكية والغناء،
تالق
ٍ
ٍ
فإن المدينةَ َمعلَ ٌم مهم في مجال الموسيقى المعاصرة وموسيقى الجاز ،وفيها كثير من الصاالت
ّ
برامج غنيةً وانتقائية.
تقدم
التي
المتخصصة
الموسيقية
َ

Info Cité
www.lausanne.ch/infocite

أجندة المدينة

ٍ
كثافة ملفتة أيضا ،من العروض المعاصرة إلى
فذات
أما عروض الرقص والمسرح في لوزان
ُ
إشعاع إبداعي دولي.
مركز
بكونها
المدينة
وتتسم
العامة.
الكالسيكية إلى الكوميدية فالشبابية
َ
ٍ

www.lausanne.ch/agenda

السياحة بلوزان

ِ
ُ
الحياة الفنية
متاحف فريدةٌ في العالم ،تسهم أيضاً في إثراء
وفي لوزان عشرون ُمتحفاً  ،منها
ٍ
ٍ
ِ
متنوعة جداً تنتظر َمن يكتشفها.
موضوعات
ذات
طوال العام
وتقدم
للمدينة
َ
َ
معارض َ

www.lausanne-tourisme.ch

الدخول إلى جميع المتاحف مجاني في أول يوم سبت من الشهر (ما عدا المتحف األولمبي
 Musée Olympiqueومتحف .)Fondation de l'Hermitage

الرياضة

ِ
أشكالها،
تدعم لوزان ،وهي المدينةُ األولمبية والعاصمةُ اإلداريةُ للرياضة ،بقوة الرياضةَ بكل
تجد في
لوزان نحواً من  300نادياً رياضياً
َ
من الرياضة الجماهيرية إلى رياضة النخبة .وإنك لَ ُ
ٍ
لفئات متنوعة من الجمهور كسباق الجري  20كم بلوزان
وأكثر من  50مناسبةً رياضية مخصصة
َ
البنى التحتية الرياضية
لوزان
وفي
.
Athletissima
واللقاء الدولي أللعاب القوى
أيضاً
كثير من ِ
ٌ
ِ
رغبات الجميع طوال
المفتوحة لعموم السكان .وتتسم لوزان بغنى العروض الرياضية التي تلبي
العام في العاصمة األولمبية.

 Carte Cultissimeهو جواز سفر ثقافي وترفيهي للشباب بين  18و  25سنة .يتيح هذا
الحصول على بطاقات دخول بسعر مخفَ ض  % 50تقريباً للمؤسسات المشاركة
الجواز المجاني
َ
والدخول مجاناً إلى المتاحف العامة في لوزان و بولي.
في المشروع
َ
شراء جواز السفر الثقافي

www.carte-cultissime.ch

المناسبات الرياضية

الئحة المتاحف

www.lausanne.ch/musees

www.lausanne.ch/manifestations-sportives

زيارات مع دليل إلى المعالم التراثية

المنشآت الرياضية

www.lausanne.ch/installations-sportives

www.lausanne.ch/visites

النوادي الرياضية

مكتبات المدينة

www.lausanne.ch/clubs-sportifs

www.lausanne.ch/biblio
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المواصالت والحركة
ٍ
ِ
انتقال عدة:
إمكانات
وتقدم لساكنيها
تتمتع لوزان بحركية مستدامة
ٍ
بالمترو أو بالباص أو بالدراجة الهوائية أو سيراً على األقدام.

الدراجات الهوائية

ٍ
ولمسافة َ
أقل من  4كم
تتيح الدراجةُ الهوائية تخطي مشاكل االصطفاف واالختناقات المرورية.
أسرع من السيارة .وتوجد خارطةٌ
في المدينة ،تكون الدراجةُ الهوائيةُ
الموصى بها
للمسارات
َ
َ
توضع في متناول الجمهور مجاناً .
للدراجات الهوائية َ

خطوط المترو ،والباصات ،والقطارات ،ومواقف السيارات

ٍ
ٍ
َ
ارتفاعات أعلى.
والوصول إلى
مسافات أبعد
قطع
جعل
وقد
َ
ظهور الدراجات الكهربائية ممكناً
َ
ُ
ٍ
دراجة كهربائية على ارتفاع ( % 15بما ال يزيد عن  400فرنك) وعلى
شراء
تدعم المدينةُ مادياً
َ
ارتفاع ( % 30بما ال يزيد عن  800فرنك) لمن هم دون  25سنة.

 m2هو أول مترو أوتوماتيكي في سويسرا ،يربط جنوب المدينة ( )Ouchyبشماله
( ،)Croisettesوهو خط مواصالت مربوط بشبكة باصات  tlوبخطوط السكك الحديدية .CFF

آخران :هما خط قطار  LEBوهو خط
ويتفرع من محطة  Flonخطا سكك حديدية َ
 Lausanne-Echallens-Bercherنحو الشمال وخط المترو  m1نحو .Renens

( Service des routes et de la mobilitéإدارة الطرق والحركة – لجنة الدراجات الهوائية)
Délégué vélo ،rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne
هاتف www.lausanne.ch/velo ،velo@lausanne.ch ،021 315 54 15

وقد قُ ِّس َم ْت مواصالت عموم الكانتون إلى مناطق تعرفة ( ،)mobilis-vaud.chتقع لوزان منها
ٍ
منطقة ِمن هذه المناطق (وهي  )15إلى جميع
المنطقتين  11و  .12ويمكنك الوصول ِمن أي
في
ْ
المناطق األخرى في التقسيم.

دعم الدراجات الكهربائية
الشروط والطلبات على www.equiwatt.ch/mobilite-douce

وتوجد للسيارات ذات المحرك ِعدةُ مواقف اصطفاف وركوب متصلة بوسائل النقل العام ()P+R
( )parkings-relais/park-n-rideتقع على منافذ المدينة.

المشاة

واألكثر اقتصاديةً وصداقةً للبيئة .لذا
السير على األقدام هو الطريقةُ األبسط لالنتقال في المدينة
ُ
ِ
ممرات مشاة،
ترتيبات كثيرة لتشجيع هذه الطريقة في االنتقال وضمان راحة المشاة :من
نُ فِّ ذَ ت
ٌ
ٍ
ٍ
وتوسعات للمناطق المخصصة للمشاة ،الخ.
وخطوط خضراء،

تمديد ِ
ِ
حيه.
مدة صف
شراء بطاقات اصطفاف تتيح له
ويستطيع المقيم في المدينة
َ
َ
سيارته في ّ

( Transports publics de la région lausannoiseمؤسسة المواصالت العامة بمنطقة لوزان)
( Centre clientèle Flonمركز بيع فلون)

( Service des routes et de la mobilitéدائرة الطُ ُرق والحركة-لجنة المشاة)
Délégué piétons،rue du Port-Franc 18, case postale 5354, 1002 Lausanne
هاتف www.lausanne.ch/pietons ،pietons@lausanne.ch ،021 315 54 15

 ،Place de l’Europe 5b, 1003 Lausanneاالثنين-الجمعة بين  ،19:00 - 7:00السبت بين 18:00 - 9:00
رقم خدمة الزبائن ( 021 621 01 11تسعيرة دون رسم إضافي).
الخطوط الحديدية السويسرية -
 ،www.cff.chهاتف  0.08( 0848 44 66 88فرنك/دقيقة)

محدودو الحركة

إيجاد خدمات المساعدة على الموقع
يستطيع األشخاص المعاقون
َ
،www.lausanne.ch/aineshandicapesاانقر على الحرف « »Tللمواصالت ،أو االستعالم
عن هذه الخدمات هاتفياً على الرقم 021 315 11 11

( Services des routes et de la mobilitéخدمات الطُ ُرق والحركة)

www.lausanne.ch/rm

( Office de la circulation et du stationnementمكتب المرور واالصطفاف)
 ،Rue Saint-Martin 31, case postale 5354, 1002 Lausanneهاتف 021 315 38 00
www.lausanne.ch/macarons ،stationnement@lausanne.ch

التاكسي

جاب إلى طلبك وتصلك
يمكنك إستخدام التطبيق المجاني ( Taxi Lausanneتكسي لوزان) ُلي َ
التاكسي بأبسط وأسهل ما يكون.
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Impôts sur les chiens

Déchets, recyclage

Bureau des impôts
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
16:00 - 13:00  الجمعة-  االثنين:كوة المراجعة
ّ
16:00 - 13:30 ،11:30 - 9:00 :االستعالمات الهاتفية
l 021 315 43 11 هاتف
www.lausanne.ch/impots

Service de la propreté urbaine
Rue des Terreaux 33, 1002 Lausanne
،17:00 - 13:30 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 79 11 هاتف
www.lausanne.ch/proprete - urbaine

Information au public – info cité

) الرقابة،(معلومات المياه

)(ضرائب على الكالب

)(استعالمات العموم – استعالمات المدينة

) إعادة التدوير،(المخلفات

Service de l'eau
Rue de Genève 36, 1002 Lausanne
،16:30 - 13:00 ،11:30 - 7:00  الجمعة- االثنين
021 315 85 30 هاتف
www.lausanne.ch/eaux

) (اندماج المهاجرينIntégration des immigrés

Ecole – information et inscriptions

Interprétariat communautaire

)(خدمات الترجمة المحلية

Service Intermedia – Appartenances
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
021 341 12 50 هاتف
www.appartenances.ch
) (محكمة الصلحJustice de Paix

Côtes - de - Montbenon 8, 1014 Lausanne
،16:30 - 13:30 ،11:30 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 316 10 60 هاتف
www.vd.ch/justice

خاضعة للتعديل

Eau information, contrôle

Place de la Palud 2, 1002 Lausanne
17:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 25 55 هاتف
www.lausanne.ch/infocite

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
،17:00 - 13:00 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 72 45 هاتف
www.lausanne.ch/bli

دليل ألفبائي
ألهم العناوين
Assurances sociales, allocations de naissance
et de maternité, prestations complémentaires

(التأمينات االجتماعية وإعانات الوالدة واألمومة
)والخدمات التكميلية

Place Chauderon 7, 1002 Lausanne

،17:00 - 13:00 ،11:45 - 8:30  الجمعة- االثنين
021 315 11 11 هاتف

www.lausanne.ch/assurances - sociales

)(المدارس – االستعالم والتسجيل

Service des écoles primaires et secondaires
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
 (األربعاء17:00 - 13:00 ،11:45 - 7:30  الجمعة- االثنين
www. ،021 315 64 11  هاتف،)16:00 والجمعة حتى
lausanne.ch/seps

) (المكتبة البلديةBibliothèque municipale

Place Chauderon 11, 1002 Lausanne

،19:30 - 12:00 االثنين والثالثاء والخميس والجمعة
،16:00 - 11:00  السبت،10:00 - 19:30 األربعاء
021 315 69 15 هاتف

Etat civil (mariage, naissance...)

www.lausanne.ch/bibliotheque

) الخ، الوالدات، الزيجات،(السجل المدني
021 557 07 07 بموجب موعد عبر الهاتف

) (سجل المقيمينContrôle des habitants

www.vd.ch/etatcivil ou
www.lausanne.ch/demarches

Rue du Port - Franc 18, 1002 Lausanne
،16:30 - 13:00 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 31 33 هاتف
www.lausanne.ch/ch

) (المستشفىHôpital

– Hôpital Centre hospitalier universitaire vaudois
) (مستشفى ڤود الجامعيCHUV
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne
،021 314 11 11 هاتف
www.chuv.ch

) (الئحة بدورات اللغة الفرنسيةCours de français

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
،17:00 - 13:00 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
www.lausanne.ch/bli ،021 315 72 45 هاتف

) (مستشفى األطفالHôpital de l’Enfance
Chemin de Montétan 16, 1004 Lausanne
www.hopital - enfance.ch ،021 314 84 84 هاتف
 (مستشفى لطبHôpital ophtalmique Jules Gonin
)العيون

Avenue de France 15, 1004 Lausanne
www.asile - aveugles.ch ،021 626 81 11 هاتف

 (دور الحضانة) – االستعالم والتسجيلCrèches

Bureau d’information aux parents Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
16:30 - 13:30 ،11:30 - 8:30  الجمعة- االثنين

- 10:00  الجمعة، الخميس، الثالثاء:خط االستعالمات الهاتفي
www.lausanne.ch/bip ،021 315 60 00  هاتف،12:00

Impôts – office de Lausanne

)(الضرائب – مكتب لوزان
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Rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne
،16:30 - 13:30 ،11:30 - 8:30  الجمعة- االثنين
021 316 23 11 هاتف
www.vd.ch/impots
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Accueil pour enfants en milieu scolaire APEMS
)(مؤسسة رعاية األطفال في وسط مدرسي
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
17:00 - 13:00 ،11:45 - 7:30  الجمعة- االثنين
021 315 68 08/33 هاتف
www.lausanne.ch/apems
) (سجل المواطنRegistre civique

Bureau des naturalisations et registre civique
Place de la Palud 2, 1002 Lausanne
16:00 - 14:00 ،11:30 - 9:00  الجمعة- االثنين
021 315 22 33 هاتف

) (إدارة الكانتونAdministration cantonale
www.vd.ch ،021 316 21 11 هاتف

) (إدارة البلديةAdministration communale
www.lausanne.ch ،021 315 11 11 هاتف

) (اإلدارة العسكريةAdministration militaire

Service de la sécurité civile et militaire
Place de la Navigation 6, 1110 Morges 1
16:45 - 13:30 ،11:45 - 7:30  الجمعة- االثنين
18:30 - 7:30 الثالثاء
www.vd.ch/sscm،021 316 47 40 هاتف

Assurance incendie et éléments naturels

)(التأمين ضد الحريق وعوامل الطبيعة

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud - ECA
Rue Cité - Devant 12, 1005 Lausanne
،17:00 - 13:30 ،12:00 - 8:00  الخميس- االثنين
16:30 - 13:30 ،12:00 - 8:00 الجمعة
www.eca - vaud.ch ،0800 721 721 هاتف

Stationnement (macarons)

)مواقف السيارات (بطاقات االصطفاف

Office de la circulation et du stationnement
Rue Saint - Martin 31, 1002 Lausanne
17:00 - 7:30  الجمعة- االثنين
021 315 38 00 هاتف
www.lausanne.ch/macarons

Transports publics de la région lausannoise

)(مؤسسة المواصالت العامة بمنطقة لوزان

Centre clientèle Flon
Place de l’Europe 5b, 1003 Lausanne
18:00 - 9:00  السبت،19:00 - 7:00  الجمعة- االثنين
خدمة الزبائن
،19:00 - 7:30  الجمعة- االثنين
.) (دون رسم إضافي021 621 01 11 هاتف

www.t-l.ch

URGENCES (24h/24)

) ساعة24/24( الطوارئ

144 :في الحاالت الطارئة الحيوية اتصل بالرقم

0848 133 133 الطبيب المناوب هاتف
117  هاتف:شرطة النجدة
118  هاتف:اإلطفاء

Policlinique médicale universitaire et
Unité des populations vulnérables - PMU

Orientation scolaire et professionnelle

)(التوجيه المدرسي والمهني

Centre régional d’orientation scolaire
et professionnelle Lausanne - OSP
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne

)(العيادة الجامعية الشاملة ووحدة تطبيب ضعاف الحال

Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
021 314 60 60 هاتف
 ساعة24/24 كل األيام

Voie du Chariot 4 (Flon), 1003 Lausanne
021 314 90 90 هاتف
،21:00 - 7:00  السبت-  االثنين، أيام في األسبوع7
19:00 - 9:00 األحد وأيام العطل الرسمية
www.pmu-lausanne.ch

.مكتب االستعالمات مفتوح للعموم دون موعد
،17:00 - 13:30  الخميس-  الثالثاء،17:00 - 13:15 االثنين
16:00 - 12:00 الجمعة وعشية أيام العطل
www.vd.ch/orientation،021 316 11 20 هاتف

Passeport, carte d’identité

)(جوازات السفر وبطاقات الهوية

Secteur des documents d’identité
du Canton de Vaud
Voie du Chariot 3 (Flon), 1014 Lausanne
،17:30 - 7:30  الجمعة-  االثنين:كوة المراجعة
ّ
16:30 - 7:30 السبت
17:00 - 13:30 ،12:00 - 8:00 :المراجعة الهاتفية
www.vd.ch/passeport ،0800 01 12 91 هاتف

Office des prestations funéraires lausannois
)(مكتب خدمات الدفن بلوزان

Chemin du Capelard 5, 1007 Lausanne

) (متاح للعمومCentre funéraire de Montoie
، األحد-  السبت،18:30 - 7:30  الجمعة- االثنين
15:00 - 10:00 وأيام العطل الرسمية
021 315 32 95 هاتف

Permis de conduire

)(شهادة السواقة

Service des automobiles
et de la navigation du Canton de Vaud
Avenue du Grey 110, 1014 Lausanne
16:15 - 7:15  الجمعة-  االثنين:كوة المراجعة
ّ
،11:30 - 8:00  الجمعة-  االثنين:المراجعة الهاتفية
16:15 - 13:15
،021 316 82 10 هاتف
www.vd.ch/san

Pompes funèbres officielles - PFO
17:00 - 13:30 ،12:00 - 7:30  الجمعة- االثنين
021 315 45 45 :) ساعة24/24( هاتف
www.lausanne.ch/pfo
Bureau des décès et des cimetières
17:00 - 13:30 ،12:00 - 7:30  الجمعة- االثنين
021 315 32 75 هاتف
www.lausanne.ch/inhumations

) (أذونات اإلقامةPermis de séjour

Contrôle des habitants
Rue du Port - Franc 18 (Flon), 1002 Lausanne
،16:30 - 13:00 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 31 33 هاتف
www.lausanne.ch/ch

Services industriels: électricité, gaz,
chauffage à distance, multimédia
 الكهرباء والغاز والتدفئة من بعد:(الخدمات الصناعية
)والملتيميديا
Place Chauderon 23, 1002 Lausanne
17:00 - 13:00 ،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
0842 841 841 هاتف
www.lausanne.ch/sil

) (أذونات العملPermis de séjour

Service de l’emploi
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne
021 316 61 04 هاتف
www.vd.ch/emploi

Service social – information et accueil

)(الخدمة االجتماعية – اإلعالم واالستقبال

) (شرطة لوزانPolice de Lausanne

Centre social régional - CSR
Place Chauderon 4, 1002 Lausanne
َ  ُي،16:30 - 13:00 ،11:45 - 8:30  الجمعة- االثنين
غلق صباح
021 315 75 11  هاتف،الخميس
www.lausanne.ch/csr

39

Rue Saint - Martin 33, 1002 Lausanne
021 315 15 15  هاتف، ساعة24/24 كل األيام
www.lausanne.ch/police

38

) (سياحة لوزانLausanne Tourisme

CFF - محطة السكك الحديدية
/ آب- يونيه/ (حزيران19:00 - 9:00  كل األيام،Hall central
،)مايو/ أيار- سبتمبر/ (أيلول18:00 - 9:00 ،)أغسطس
Ouchy
19:00 - 9:00  كل األيام،Place de la Navigation 6
سبتمبر/ (أيلول18:00 - 9:00 ،)أغسطس/ آب- يونيه/(حزيران
،)مايو/ أيار-

الكاتدرائية
 ساعات االفتتاح،داخل الصرح
021 613 73 73 تُ طلب من اإلنترنت هاتف

www.lausanne - tourisme.ch

Logements subventionnés,
location appartements

) استئجار الشقق،(المساكن المدعومة

Service du logement et des gérances
Place Chauderon 7, 1002 Lausanne
16:30 - 13:00 ،11:45 - 8:00  الجمعة- االثنين
021 315 74 11 هاتف
www.lausanne.ch/slg

Citycable - Service multimedia
) – خدمة الملتيميدياCitycable(

Place de l’Europe 2, 1002 Lausanne

،18:30 - 9:00  الجمعة-  االثنين:األوقات المخصصة
،17:00 - 9:00 السبت
،17:00 - 8:00  الجمعة- هاتف االثنين
www.lausanne.ch/citycable ، 0842 841 41
) (المفقوداتObjets trouvés

Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
: االستعالمات الهاتفية،16:00 - 13:00  الجمعة- االثنين
021 315 33 85  هاتف،12:00 - 8:00  الجمعة- االثنين
www.lausanne.ch/objets - trouves

Office régional de placement - ORP

)(مكتب التوظيف الجهوي

Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
،17:00 - 13:00 ،11:45 - 7:30  الجمعة- االثنين
021 315 78 99 هاتف
www.lausanne.ch/orp

:تتوافر في
shqip / األلبانية
deutsch / األلمانية
english / اإلنجليزية

العربية
/ الصربية-الكرواتية-البوسنية
bosanski-hrvatski-srpski
español / اإلسبانية
français / الفرنسية
italiano / اإليطالية
português / البرتغالية
/ التيغرينية

Info Cité
Place de la Palud 2
case postale 6904
1002 Lausanne

:هاتف

infocite@lausanne.ch

Bureau lausannois
pour les immigrés
Place de la Riponne 10
case postale 5032
1002 Lausanne
:هاتف

www.lausanne.ch/bli
bli@lausanne.ch

