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สารบัญ

Allegra, Grüezi, Buongiorno

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์์
ประวัติและคว�มเป็นม�ท�งก�รเมืองฉบับย่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐกริสันส์ Graubünden
ตัวเลขและสถิต

ภาษาทางการของรัฐกริสันส์ Graubünden

การบูรณาการชีวิตหรือปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์ข้อมูลและข่�วส�รเกี่ยวกับก�รบูรณ�ก�รชีวิต รัฐกริสันส์
ข้อมูลหล�ยภ�ษ�ในเว็บไซต์ www.hallo.gr.ch

การติดต่อสื่อสาร
ภ�ษ�คือกุญแจสู่คว�มสำ�เร็จของก�รบูรณ�ก�รชีวิต
ล่�มและนักแปล

การทำางาน
ก�รเข้�ทำ�ง�น
เงินเดือนและเงินสวัสดิก�รสังคม
ห�ง�นทำ�
ว่�งง�น ตกง�น
ทำ�ง�นมืด
ก�รเรียน ก�รเรียนเพิ่มเติม ก�รเรียนต่อ
ก�รขอเทียบวุฒิต่�งประเทศ

ใบอนุญาตพำานักและการนำาครอบครัวติดตามมาพำานักที่ประเทศสวิตฯ
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9 การสมรสและสร้างครอบครัว
ก�รสมรส
คู่สมรสสองวัฒนธรรมและครอบครัว 
ก�รลงทะเบียนคู่ชีวิต
ก�รบังคับให้แต่งง�น
ก�รเกิด
ก�รพักง�นหลังคลอด และสวัสดิก�รสำ�หรับม�รด�ระยะหลังคลอด
สวัสดิก�รครอบครัว

การเลี้ยงดูบุตร
เติบโตในหล�ยภ�ษ� 
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�ผู้ปกครอง  
แอพพลิเคชั่นสำ�หรับครอบครัวและผู้ปกครอง 
ก�รให้ยืมหนังสือและของเล่น
บริก�รก�รดูแล
บริก�รติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง

โรงเรียนและอาชีวศึกษา
คว�มรับผิดชอบของบิด�ม�รด�และผู้ปกครอง
สำ�นักง�นแนะแนวอ�ชีพและก�รศึกษ�ต่อเย�วชน  
ก�รศึกษ�ต่อและอ�ชีวศึกษ�
บริก�รแนะแนวอ�ชีพ 
ก�รย้�ยถิ่นฐ�นของวัยรุ่นตอนปล�ย  
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ� สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�
ก�รฝึกเรียนอ�ชีพ
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
ก�รศึกษ�และก�รศึกษ�เพิ่มเติมระดับอุดมศึกษ�
หน่วยจิตวิทย�โรงเรียน
หน่วยจิตวิทย�และจิตเวชสำ�หรับเด็กและเย�วขน
คว�มรุนแรงต่อเด็กและผู้เย�ว์
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เรียน ท่านสมาชิกใหม่
ในน�มของรัฐบ�ลแห่งรัฐกริสันส์ ข้�พเจ้�ขอต้อนรับท่�นอย่�งจริงใจสู่รัฐของเร�

ด้วยก�รลงหลักปักฐ�นของท่�นในรัฐของเร� ท่�นจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่หล�กหล�ยซึ่งประกอบ
ไปด้วยประช�กรหล�ยกลุ่ม คว�มแตกต่�งนี้มิใช่แค่เรื่องของภ�ษ� แหล่งกำ�เนิด และขนบธรรมเนียม
ประเพณี แต่รวมไปถึง วัย อ�ชีพ คว�มสนใจ และอื่นๆอีกม�กม�ย ก�รอ�ศัยอยู่ท่�มกล�งคว�มหล�ก
หล�ยคือกิจวัตรในชีวิตประจำ�วันในรัฐกริสันส์ และนำ�พ�ทั้งโอก�สและคว�มท้�ท�ยม�ด้วยกัน

รัฐกริสันส์เป็นรัฐที่มีคว�มหล�กหล�ยและมีข้อเสนอม�กม�ยสำ�หรับท่�น ลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบ
ไปด้วย 150 หุบเข� 615 ทะเลส�บ 937 ยอดเข� ภ�ษท�งร�ชก�ร คือ ภ�ษ�เยอรมัน ภ�ษ� เรโต
โรมันช์ และ ภ�ษ�อิต�เลียน ท่�นทร�บหรือไม่ว่�ภ�ษ�เรโตโรมันช์์์เป็นภ�ษ�ที่ใช้เฉพ�ะในรัฐกริสันส์
เท่�นั้นและแยกออกเป็นภ�ษ�ถิ่นอีก 5 ภ�ษ� ได้แก่ ซัวร์สซิลว�น ซุตซิลว�น ซัวร์มีร�น พูแทร์ และ ว�
ล�เดอร์ เร�ภ�คภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันม�นับศตวรรษ ขณะเดียวกันเร�ก็
ตั้งหลักอยู่ในยุคปัจจุบันที่ทันสมัยและต้องก�รสร้�งอน�คตท�งสังคมไปพร้อมกับท่�น

คว�มคิดริเริ่มและโครงก�รม�กม�ยในรัฐ หนึ่งในนั้นคือก�รส่งเสริมก�รบูรณ�ก�รหล�ยโครงก�รเพื่อ
สนับสนุนพลังก�รทำ�ง�นร่วมกันในสังคม ก�รร่วมมือกันทำ�ให้เร�เข้มแข็ง ดังนั้นเร�จึงขอเชิญท่�นเข้�ม�
มีส่วนร่วมในระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเร�

ท่�นขอรับข้อมูลดังกล่�วได้ ณ เขตเทศบ�ลที่ท่�นพักอ�ศัยอยู่หรือที่แผนกบูรณ�ก�รของรัฐเกี่ยวกับ 
ข้อมูล คำ�ปรึกษ� และหลักสูตรก�รเรียนต่�งๆ ใช้สิ่งเหล่�นี้ที่ท�งรัฐมอบให้ให้เกิดประโชน์

เร�ขออวยพรท่�นด้วยก�รเริ่มต้นที่ดีใณ บ้�น หลังใหม่
 
Peter Peyer
สม�ชิกสภ�บริห�รแห่งรัฐ

ALLEGRA, GRÜEZI, BUONGIORNO

1
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ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์์

2

Deutschland

Liechtenstein
Österreich

France

Italia

จำ�นวนประช�กร
จำ�นวนช�วต่�งช�ติร้อยละ
พื้นที่ประเทศ
จำ�นวนรัฐทั้งหมด

8,606,000คน
25.3 %

41,300  ต�ร�งกิโลเมตร
26 รัฐ

สถิติปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)
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2

ภาษาหลัก 

(BFS 2017)

61.2 %
ภาษาเยอรมัน

22.3 %
ภาษาฝรั่งเศส

8.0 %
ภาษาอิตาเลียน

0.5 %
ภาษาเรโตโรมันช์

23.8 %
ภาษาอื่นๆ

ประวัติและความเป็นมาทางการเมืองฉบับ
ย่อ

รัฐอูรี ชวิตส์ และรัฐอุนเทอร์วัลเดน (Uri, Schwyz, 
Unterwalden) ประก�ศรวมตัวกันเมื่อวันที่ 1 
สิงห�คม ค.ศ.1291 (พ.ศ.1834) ต�มด้วย
รัฐและเมืองอื่นๆจนเป็นสม�พันธรัฐเมื่อปี ค.ศ.
1848 (พ.ศ. 2391) วันที่ 1 สิงห�คมถือเป็นวัน
ช�ติของสม�พันธรัฐสวิส
สม�พันธรัฐสวิสมีก�รปกครองระบบ
ประช�ธิปไตยท�งตรง พลเมืองสัญช�ติสวิสมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่ออ�ยุครบ 18 ปีบริ
บูรณ์ และส�ม�รถลงประช�มติออกกฎหม�ยหรือ
แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อท�งก�รเมือง
หรือก�รปกครอง ก�รลงประช�มตินี้ครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับรัฐและระดับ
ประเทศ

ห�ข้อมูลเพื่มเติมได้ในว�รส�ร “ECHO” มี
จำ�หน่�ยต�มร้�นหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อที่
HEKS, Regionalstelle Ostschweiz

 071 410 16 84
www.echo-ch.ch
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ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐกริสันส์ GRAUBÜNDEN

3

Liechtenstein

Österreich

Italia

Ticino

Uri

Glarus

Schwyz

St. Gallen

Landquart

Prättigau/
Davos

Engiadina Bassa/
Val Müstair

Maloja

Bernina

Albula

Viamala

Moesa

Surselva

Imboden
Plessur
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ตัวเลขและสถิติ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)

รัฐกริสันส์ Graubünden มีจำ�นวนประช�กร
ประม�ณ 199,000 คน ในจำ�นวนนี้เป็นช�วต่�ง
ช�ติประม�ณ 37,300 คน บริเวณเมืองคัวร์ Chur 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเป็นบริเวณที่มีผู้คนตั้ง
รกร�กอยู่ตั้งแต่ดึกดำ�บรรพ์ เป็นที่ตั้งรกร�กแห่ง
แรกแห่งหนึ่งในเขตของสม�พันธรัฐ ปัจจุบันเมือง
คัวร์มีพลเมืองประม�ณ 35,400 คน

รัฐนี้แบ่งเขตก�รปกครองออกเป็น 11 ภ�ค 
และ106 เขตเทศบ�ล

เขตเทศบ�ลน้ีมีขน�ดแตกต่�งกัน ประม�ณ 50 % 
มีพลเมืองน้อยกว่� 1,000 คน

จำ�นวนหุบเข�       150 หุบเข�

จำ�นวนทะเลส�บ    615 แห่ง

จำ�นวนยอดเข�      937 ยอด

ยอดเขาสูงสุดคือ
ยอดเขาแบร์นีนา Piz Bernina 
สูง 4,049 เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล

บริเวณลุ่มต่ำาที่สุดคือบริเวณชายแดนติดกับรัฐทิชีโน 
Tessin 
สูง 260 เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล

4500
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2000

1500

1000

500

0

m ü. M

ห�ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gr.ch

3
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ภาษาทางการของรัฐกริสันส์ GRAUBÜNDEN

4

Liechtenstein

Österreich

Italia

Ticino

Uri

Glarus

Schwyz

St. Gallen

Disentis/Mustér

Roveredo

Vicosoprano Poschiavo

Samedan

Zernez

Samnaun

Davos

Chur

Maienfeld

Trins

Ilanz

Thusis

Splügen

ภาษาที่แพร่หลายในรัฐกริสันส์ Graubünden คือ

    ภ�ษ�เยอรมัน
    ภ�ษ�เรโตโรมันช์
    ภ�ษ�อิต�เลียน
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ภาษาที่แพร่หลายในรัฐกริสันส์ Graubünden คือ

    ภ�ษ�เยอรมัน
    ภ�ษ�เรโตโรมันช์
    ภ�ษ�อิต�เลียน

ภาษาทางการของรัฐ Graubünden มีสาม
ภาษาคือภาษาเยอรมัน ภาษาเรโตโรมันช์ 
และภาษาอิตาเลียน

ภาษาเยอรมัน
เป็น”ภ�ษ�แม่” ของพลเมืองส่วนใหญ่ ลักษณะ
พิเศษคือแบ่งเป็นภ�ษ�เขียนคือภ�ษ�เยอรมัน
ม�ตรฐ�น และภ�ษ�พูดคือภ�ษ�ถิ่น

ภาษาเรโตโรมันช์
เป็นภ�ษ�ที่แพร่หล�ยบริเวณเขตเองก�ดีน  
Engadin หุบเข�มึนสเตอร์ Münstertal บริเวณ
ภ�คกล�งของรัฐ Mittelbünden และบริเวณเขต
ซูร์เซลว� Surselva ภ�ษ�เรโตโรมันช์นี้แบ่งเป็น
ภ�ษ�ถิ่นคือ ซูร์ซิลว�น ซุตซิลว�น ซูร์มีร�น พู
แตร์ และวัลล�แดร์ Sursilvan, Sutsilvan,  
Surmiran, Puter und Vallader

ภาษาอิตาเลียน
บริเวณที่ประช�กรพูดภ�ษ�อิต�เลียนคือบริเวณ
หุบเข�พูชล�ฟ หุบเข�แบร์แกล หุบเข�มิซอกซ์ 
และหุบเข�ค�ลันค� Puschlav, Bergell, Misox 
und Calanca

4
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การบูรณาการชีวิตหรือปรับตัวให้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม

5

ก�รปรับตัวนั้นเกิดขึ้นในระดับส่วนตัวและระ
ดับสังคม ระดับส่วนตัวคือก�รรับรู้และ
ตระหนักใน «สิทธิและหน้�ที่» ของตนบน
ร�กฐ�นของก�ร “รับและให้” ระดับสังคมคือ
นอกจ�กก�รเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว
ยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ
และสังคมด้วย ในขณะเดียวกันสังคมก็มีส่วน
สนับสนุนก�รบูรณ�ก�รชีวิตของช�วต่�งช�ติ ต�ม
นโยบ�ย “ส่งเสริม เรียกร้อง” และสนับสนุนให้
ช�วต่�งช�ติมีโอก�สเรียนรู้และพัฒน�ด้�นภ�ษ� 
อ�ชีพ คว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�น เพื่อให้เกิด
ก�รมีส่วนร่วมในสังคมดังกล่�ว
   
หน่วยส่งเสริมก�รบูรณ�ก�รชีวิต Fachstelle 
Integration มีหน้�ที่ว�งแผนง�นและประส�นก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รบูรณ�ก�รชีวิตต่�งๆ 
สนับสนุนโรงเรียนสอนภ�ษ� และหลักสูตรเพื่อ
ก�รปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจ�ก
นั้นสำ�นักง�นยังเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับก�รบูรณ�ก�รชีวิตด้วย 

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ
การบูรณาการชีวิต รัฐกริสันส์
ศูนย์นี้เปิดให้บริก�รที่อ�ค�รของสำ�นักง�น
ก�รบูรณ�ก�รชีวิต ถนน Grabenstrasse 1

ที่เมืองคัวร์ Chur ศูนย์ฯให้บริก�รดัง
ต่อไปนี้คือ
• ให้ข้อมูล ข่�วส�ร ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ� 

และตอบปัญห�ต่�งๆแบบง่�ย ไม่ม ี
พิธีรีตองเกี่ยวกับก�รปรับตัว (บูรณ�ก�ร 
ชีวิต) ให้เข้�กับสังคมและชีวิตในปประเทศส
วิตฯ

• ชี้แจงและแนะนำ�เกี่ยวกับโรงเรียนหรือก�ร 
เรียนภ�ษ� รวมถึงชั้นเรียนก�รบูรณ� 
ก�รชีวิตในรัฐเกร�บึนเดน

• ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ส่วนตัวเก่ียวกับก�รเรียนภ�ษ� 
และให้โอก�สสอบเทียบ 
ระดับคว�มรู้ท�งภ�ษ� 

บนหน้�เว็บไซต์มีหล�ยภ�ษ�ในอินเทอร์เน็ต  
ที่ www.hallo.gr.ch คุณจะพบกับข้อมูล 
ข่�วส�รที่มีประโยชน์ในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิต 
ประจำ�วันที่สำ�คัญ เช่น ก�รใช้ชีวิตใน
รัฐเกร�บึนเดน ก�รทำ�ง�น โรงเรียน สุขภ�พ 
อน�มัย และก�รอยู่อ�ศัย

Fachstelle Integration Graubünden
หน่วยส่งเสริมการบูรณาการชีวิต 
รัฐกริสันส์

 081 257 26 38
www.integration.gr.ch

www.hallo.gr.ch

Informationszentrum Integration Grau bünden 
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบูร
ณาการชีวิต รัฐกริสันส์

 081 257 36 83
ตรวจสอบเวล�เปิดบริก�รได้ที่ 
www.integration.gr.ch
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Arge Verdi – Interkulturelles Dolmetschen 
in der Ostschweiz (ล่�มระหว่�งวัฒนธรรมใน
ภูมิภ�คตะวันออกขอ ประเทศสวิตฯ)
มีล่�มระหว่�งวัฒนธรรมที่เชี่ยวช�ญอยู่ในสังกัด
ประม�ณ 60 ภ�ษ� ก�รให้บริก�รแปลนี้มีค่�ใช้
จ่�ยด้วย

ก�รให้บริก�รแปลท�งโทรศัพท์ของล่�มระหว่�ง
วัฒนธรรมมืออ�ชีพจัดห�ให้ได้้ภ�ยในไม่กี่น�ที
สำ�หรับบ�งภ�ษ�มี้บริก�รตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 
365 วัน ก�รให้บริก�รแปลมีมีค่�ใช้จ่�ยด้วย  

การติดต่อสื่อสาร

6

ภาษาคือกุญแจสู่ความสำาเร็จ 
ของการบูรณาการชีวิต
คุณตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งและมีสิทธิเท่�เทียมกัน
ในระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ณ บ้�นใหม่
แห่งนี้ คว�มรู้ภ�ษ�ท้องถิ่นที่ดีคือประตูเปิดท�ง
สำ�หรับคุณไปเรียนภ�ษ�และใช้แอพพลิเคชั่น
เรียนภ�ษ�เพื่อให้คุณส�ม�รถเข้�ใจภ�ษ�ท้องถิ่น
ในชีวิตประจำ�วันได้

ร�ยชื่อโรงเรียนภ�ษ�ในรัฐอยู่ในหัวข้อ “เว็บไซต์
และลิงค์ต่�งๆที่มีส�ระประโยชน์” ส่วนเว็บไซต์ 
www.integration.gr.ch มีข้อมูลโดยรวมของ
หลักสูตรภ�ษ�ที่เปิดสอน สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับก�รพัฒนทักษะภ�ษ�และก�รให้คำ�
ปรึกษ�ส่วนตัวเกี่ยวกับภ�ษ� คุณส�ม�รถติดต่อที่
ศูนย์บูรณ�ก�รได้
 

ล่ามและนักแปล
ก�รเรียนภ�ษ�ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะ
ก�รเข้�ใจได้ดีในบทสนทน�และก�รประชุมที่
สำ�คัญ อย่�งไรก็ต�มถ้�ต้องก�รส�ม�รถติดต่อ
ล่�มระหว่�งวัฒนธรรมได้

Arge Verdi – Interkulturelles Dolmetschen in 
der Ostschweiz
ล่ามระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออก
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 0848 28 33 90
www.arge.ch/verdi

บริการแปลทางโทรศัพท์ 
 0842 442 442

www.0842-442-442.ch

Informationszentrum Integration
Graubünden
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบูร
ณาการชีวิต รัฐกริสันส์

 081 257 36 83
ตรวจสอบเวล�เปิดบริก�รได้ที่ 
www.integration.gr.ch
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การทำางาน

ทำางานในเมืองท่องเที่ยว
รัฐกริสันส์ Graubünden เป็นรัฐน�น�ช�ติเพร�ะ
เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป 
ดังนั้นอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภ�พ บริษัทน�น�ช�ติและวิส�หกิจขน�ด
กล�งและขน�ดย่อม วิส�หกิจขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม  หน่วยง�นต่�งๆของรัฐจึงเป็นหัวใจ
สำ�คัญสำ�หรับเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพร�ะเป็น
แหล่งจ้�งง�นแขนงอ�ชีพต่�งๆจำ�นวนม�ก

การเข้าทำางาน
ก�รทำ�ง�นคือฐ�นของก�รสร้�งคว�มมั่นคง  
และเป็นก�รสนับสนุนให้ผู้มีง�นทำ�เข้�ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมด้วย ช�วต่�งช�ติต้องมีใบ
อนุญ�ตทำ�ง�นจึงจะมีสิทธิ์ทำ�ง�นใน
ประเทศสวิตฯได้ต�มกฎหม�ย ถ้�มีคว�มรู้ภ�ษ�
ท้องถิ่น พูดได้คล่อง ก�รห�ง�นทำ�จะง่�ยขึ้น 
ห�ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญ�ตทำ�ง�น หรือก�ร 
ห�ง�นทำ�ได้จ�กเว็บไซด์ต่อไปนี้

เงินเดือนและเงินสวัสดิการสังคม
เงินสวัสดิก�รสังคมที่หักออกจ�กเงินเดือน
โดยตรงคือ เงินสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ (AHV- 
1. Säule หรือเรียกได้ว่�เป็นหลักค้ำ�ชีวิตหลัก

ที่หนึ่ง) เงินสวัสดิก�รทุพพลภ�พ (IV หรือเงิน
สวัสดิก�รเพื่อคนพิก�ร) เงินสวัสดิก�รคนว่�งง�น 
(ALV) และเงินสวัสดิก�รสำ�หรับผู้ประสบอุบัติเหตุ 
(UV) ถ้�ร�ยได้ต่อปีสูงกว่� 20,000 ฟรังก์สวิส 
จะหักเงินสะสมเพิ่มอีก (เป็นหลักค้ำ�ประกันชีวิต
หลักที่สอง เพิ่มจ�ก AHV) รวมหักเงินสวัสดิก�ร
ทั้งหมดประม�ณ 15 % ของเงินเดือน

หางานทำา
ขอดูร�ยชื่อน�ยจ้�งหรือบริษัทที่ต้องก�รคนง�น
ได้ที่ สำ�นักง�นช่วยเหลือและแนะนำ�คนว่�งง�น 
“ร�ฟ” (RAV Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren) นอกจ�กนั้นยังมีประก�ศโฆษณ�ใน
สื่อมวลชนต่�งๆ เข่น หนังสือพิมพ์ หรือสอบถ�ม
ได้ที่บริษัทห�คนง�นชั่วคร�ว หรือห�ข้อมูลในเว็บ
ไซด์ต่อไปนี้

ว่างงาน ตกงาน
ทุกคนที่พำ�นักในประเทศสวิตฯถ้�ว่�งง�นหรือ
ตกง�นจะมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิก�ร ถ้�ทุกอย่�ง
ถูกต้องตรงต�มเงื่อนไขของท�งก�ร เช่น มีใบ
อนุญ�ตพำ�นักที่ถูกต้องและทำ�ง�นในประเทศส
วิตฯฯไม่น้อยกว่� 12 เดือนภ�ยในสองปีก่อนว่�ง
ง�นหรือตกง�น ถ้�ท่�นมีคำ�ถ�มหรือต้องก�ร
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณ�ติดต่อ สำ�นักง�นสวัสดิก�รผู้
ว่�งง�น หรือสำ�นักง�นช่วยเหลือและแนะนำ�ผู้ว่�ง
ง�น (Regionalen Arbeitsvermittlungszentren) 

www.kiga.gr.ch
www.afm.gr.ch
www.sem.admin.ch
www.swissuni.ch
www.berufsberatung.ch
www.migraweb.ch

www.arbeit.swiss
www.suedostschweizjobs.ch
www.jobs.ch

7
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www.kiga.gr.ch oder
www.arbeit.swiss

ของท้องถิ่นที่ท่�นพำ�นักอยู่
ข้อปฏิบัติสำ�คัญกรณีตกง�นว่�งง�น หรือเกรงว่�
อ�จถูกน�ยจ้�งให้ออกจ�กง�นคือ
• ขวนขว�ยห�ง�นทำ�ใหม่ทันที เพร�ะจะ 

มีผลต่อก�รขอรับเงินสวัสดิก�รว่�งง�น 
สำ�นักง�นจะขอดูหลักฐ�นก�รห�ง�นด้วย 

• อย่�ลืมรวบรวมเก็บเอกส�รทั้งหมด 
เกี่ยวกับก�รห�ง�นทำ� เช่นบันทึกต่�งๆ 
จดหม�ยสมัครง�น คำ�ตอบ เป็นต้น

• ร�ยง�นตัวต่อสำ�นักง�นแรงง�นของท้อง 
ถิ่นที่อยู่ทันที

ค้นห�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทำางานมืด
ทุกคนที่ทำ�ง�นและได้ค่�ตอบแทนแม้ว่�จะทำ�ง�น
ไม่สม่ำ�เสมอ เช่น ทำ�คว�มสะอ�ด เลี้ยงเด็ก ง�น
บ้�น หรือทำ�สวน ท�งก�รถือว่�เป็นก�รทำ�ง�น 
สำ�หรับคนง�นต่�งช�ติจำ�เป็นต้องมีใบอนุญ�ต
ทำ�ง�นและแจ้งสำ�นักง�นสวัสดิก�รสังคมอย่�งถูก
ต้องแล้ว มิฉะนั้นถือว่�เป็นก�รทำ�ง�นมืดและผิด
กฎหม�ย 
คนที่ทำ�ง�นมืดจะไม่มีประกันสวัสดิก�รต่�งๆ เช่น
สวัสดิก�รคนว่�งง�น สวัสดิก�รอุบัติเหตุ หรือ
สวัสดิก�รทุพพลภ�พ
ข้องใจ สงสัย กรุณ�ติดต่อ

การเรียน การเรียนเพิ่มเติม การเรียนต่อ
สำ�นักง�นแนะนำ�และให้ก�รปรึกษ�เกี่ยวกับอ�ชีพ 
(BIZ Berufsinformationszentren) ของท้องถิ่น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รเรียน ก�รเรียนต่อ และก�ร
เรียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ระหว่�งเวล�เปิดทำ�ก�ร
โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้�และไม่เสียค่�ธรรมเนียม 
เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นจะให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้น
ได้ทันที ถ้�ต้องก�รขอคำ�แนะนำ�เพื่อว�งแผน
ชีวิต ก�รเรียนอ�ชีพ และก�รทำ�ง�นในอน�คต 
ท่�นต้องขอนัดล่วงหน้� เจ้�หน้�ที่จะจัดเวล�ให้
ต�มสมควร ในกรณีนี้ท�งสำ�นักง�นเรียกเก็บค่�
ธรรมเนียมด้วย
ห�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
สำานักงานเลขาธิการเศรษฐการ “เซโก”

 058 462 56 56
www.keine-schwarzarbeit.ch

Amt für Berufsbildung Graubünden  
กรมอาชีวศึกษา รัฐกริสันส์

 081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch
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การขอเทียบวุฒิต่างประเทศ
สำ�หรับคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับก�รยอมรับใบ
ประก�ศนียบัตรจ�กต่�งประเทศ คุณส�ม�รถ
ติดต่อสำ�นักง�นเลข�นุก�รแห่งช�ติสำ�หรับก�ร
ศึกษ� ง�นวิจัย และ นวัตกรรม 

ท่�นที่มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นม�ก่อนควรติดต่อขอ
ทร�บเงื่อนไขก�รขอรับรองประสบก�รณ์ และนำ�
ไปประกอบก�รเรียนอ�ชีพหรือก�รเรียนเพิ่มเติม
เพื่อสอบรับประก�ศนียบัตรอ�ชีวศึกษ�ของประ
เทศสวิตฯต่อไป

Amt für Berufsbildung Graubünden
กรมอาชีวศึกษา รัฐกริสันส์

 081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch

Rektorenkonferenz der Schweizerischen 
Hochschulen swissuniversities การ
ประชุมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 031 335 07 40
www.swissuniversities.ch

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI  
สำานักงาน
เลขานุการและทะเบียนการศึกษา 
การค้นคว้าและวิวัฒนาการ

 058 462 28 26
www.sbfi.admin.ch

7

ติดต่อขอเทียบวุฒิระดับอุดมศึกษ�ต่�งประเทศ
ได้ที่
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ใบอนุญาตพำานักและการนำาครอบครัว
ติดตามมาพำานักที่ประเทศสวิตฯ

พลเมืองจ�กสหภ�พยุโรป (EU/EFTA) จะขอใบ
อนุญ�ตพำ�นักก่อนหรือหลังจ�กเดินท�งเข้�สวิต
เซอร์แลนด์แล้วก็ได้
ส่วนพลเมืองของ “ประเทศกลุ่มที่ส�ม” คือ
ประเทศนอกสหภ�พยุโรปนั้น จะได้รับใบอนุญ�ต
พำ�นักได้ย�ก เพร�ะมีเงื่อนไขม�กม�ย เช่น ต้อง
เป็นแรงง�นเชี่ยวช�ญ หรือต้องมีเหตุผลพิเศษ
เพียงพอที่ท�งก�รจะออกใบอนุญ�ตให้ได้

นอกจ�กนั้นพลเมืองของสหภ�พยุโรปที่มีใบ
อนุญ�ตพำ�นักแล้วยังนำ�ครอบครัวคือ ส�มี ภรรย� 
บิด� ม�รด� และบุตรธิด�ติดต�มม�พำ�นักอ�ศัย
ในประเทศสวิตฯได้ พลเมืองของ “ประเทศกลุ่มที่
ส�ม”ที่มีใบอนุญ�ตพำ�นักในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว
และต้องก�รนำ�ส�มี ภรรย� หรือบุตรธิด� เข้�ม�
อยู่ด้วย ต้องยื่นคำ�ร้องต่อกรมก�รย้�ยถิ่นฐ�นและ
สิทธิพลเมือง Amt für Migration und Zivilrecht 
ถ้�ต้องก�รนำ�บุตรหรือธิด�ม�อยู่ด้วยต้องยื่น
คำ�ร้องภ�ยในห้�ปีหลังจ�กตนเองได้รับใบอนุญ�ต
พำ�นักแล้ว  ถ้�เป็นเด็กอ�ยุม�กกว่� 12 ปีต้องยื่น
คำ�ร้องภ�ยในหนึ่งปี
ติดต่อห�ข้อมูลเพิ่มเติมและขอเอกส�ร 
(ภ�ษ�เยอรมันและภ�ษ�อิต�เลียน) ได้ที่

Amt für Migration und Zivilrecht  
Graubünden AFM
กรมการย้ายถิ่นฐานและสิทธิพลเมือง

 081 257 30 01
www.afm.gr.ch

8
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การสมรสและสร้างครอบครัว

การสมรส
พลเมืองที่บรรลุนิติภ�วะ คืออ�ยุครบ 18 ปีบริ
บูรณ์แล้วจึงจะทำ�ก�รสมรสได้ ก�รสมรสที่ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยคือก�รสมรสที่สำ�นักง�นทะเบียน
ร�ษฎร์ ท่�นติดต่อขอทร�บร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
เอกส�รและเงื่อนไขของก�รสมรสอย่�งถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยได้ที่สำ�นักง�นทะเบียนร�ษฎร์ทัอง
ถิ่นทุกแห่ง

คู่สมรสสองวัฒนธรรมและครอบครัว
ทุกหนึ่งในส�มของก�รแต่งง�นในประเทศประ
เทศสวิตฯเป็นคู่สมรสสองวัฒนธรรม ในเว็บไซต์ 
www.binational.ch มีคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถ�มที่พบ
บ่อยของคู่สมรสสองวัฒนธรรมและครอบครัวที่
ต้องพบเจอ

การจดทะเบียนคู่ชีวิต
บุคคลเพศเดียวกันขอจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ที่
สำ�นักง�นทะเบียนร�ษฎร์ของท้องถิ่นที่พำ�นักอยู่ 
เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นพร้อมให้คำ�แนะนำ�และ
ร�ยละเอียดขั้นตอนของก�รลงทะเบียน

การบังคับให้แต่งงาน 
พลเมืองของประเทศสวิตฯมีสิทธิเลือกคู่สมรส
เอง ก�รบังคับให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำ�ก�รสมรสเป็นก�ร
กระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย ห�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้

 

การเกิด
สำ�นักง�นทะเบียนร�ษฎร์ของท้องถิ่นมีหน้�ที่รับ
แจ้งเกิด โรงพย�บ�ลหรือคลีนิกแจ้งก�รเกิดของ
เด็กเกิดที่โรงพย�บ�ลหรือที่คลีนิก ถ้�เด็กเกิดที่
บ้�นน�งผดุงครรภ์จะเป็นผู้แจ้งเกิด

การพักงานหลังคลอด และสวัสดิการ
สำาหรับมารดาระยะหลังคลอด
ม�รด�ที่มีประกันสวัสดิก�รม�รด�ตลอด 9 เดือน
ก่อนคลอดและทำ�ง�นอย่�งน้อย 5 เดือนในช่วง
ระยะเวล�นี้ มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิก�รสำ�หรับม�รด�
น�น 14 สัปด�ห์นับจ�กวันคลอด ม�รด�ที่มีสิทธิ์
จะได้รับเงินสวัสดิก�รเป็นจำ�นวน 80 % ของเงิน
เดือนก่อนคลอดแต่ไม่เกินวันละ 196 ฟรังก์สวิส

ติดต่อสอบถ�มที่

Fachstelle Zwangsheirat 
หน่วยงานเฉพาะกิจ การบังคับให้แต่งงาน

 0800 800 007 
(ส�ยให้ก�รช่วยเหลือโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย)
www.zwangsheirat.ch

www.binational.ch

Sozialversicherungsanstalt Graubünden SVA
สำานักงานประกันสวัสดิการสังคม 
รัฐกริสันส์

 081 257 41 11
www.sva.gr.ch
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สวัสดิการครอบครัว
บิด�และม�รด�ที่ทำ�ง�นมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิก�ร
ครอบครัวดังต่อไปนี้คือ - เงินสวัสดิก�รสำ�หรับ
บุตร-ธิด�ท่ีอ�ยุต่ำ�กว่� 16 ปีเดือนละ 220 ฟรังก์ส
วิสต่อคน - สำ�หรับเย�วชนนักเรียนหรือนักศึกษ�
อ�ยุต่ำ�กว่� 25 ปีบริบูรณ์ 270 ฟรังก์สวิสต่อ
เดือนน�ยจ้�งจะจ่�ยเงินสวัสดิก�รนี้ให้รวมกับเงิน
เดือนหรือค่�จ้�ง บิด�หรือม�รด�ที่ไม่ทำ�ง�นอ�จ
ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินสวัสดิก�รสำ�หรับบุตร-ธิด�ได้ 

ติดต่อสอบถ�มที่

Sozialversicherungsanstalt Graubünden SVA
สำานักงานประกันสวัสดิการสังคม 
รัฐกริสันส์

 081 257 41 11
www.sva.gr.ch
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เติบโตในหลายภาษา
เด็กส�ม�รถเรียนภ�ษ�ได้ดีถึงสองภ�ษ�หรือ
ม�กกว่�นั้นตั้งแต่แรกเกิด ในคู่มือผู้ปกครอง “พูด
กับหนูและฟังหนูหน่อยจ้ะ” มีคำ�แนะนำ�สำ�หรับ
ท่�น เรื่องก�รเลี้ยงดูและสนับสนุนเด็กให้ส�ม�รถ
พัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�รได้หล�ยภ�ษ� คู่มือ
นี้มีทั้งหมด 14 ภ�ษ� ส�ม�รถขอรับคู่มือได้โดย
ไม่มีค่�ใช้จ่�ย

บริการให้คำาปรึกษาผู้ปกครอง
ผู้ปกครองของเด็กท�รกและเด็กเล็กส�ม�รถ
ติดต่อที่ปรึกษ�ผู้ปกครอง ท่�นจะได้รับข้อมูลใน
เรื่องเกี่ยวกับโภชน�ก�ร ก�รดูแล ก�รช่วยเหลือ 
และ ก�รอบรมสั่งสอนเด็ก 
ในกรณีที่ลูกของท่�นกรีดร้องหรือเสียขวัญอยู่เป็น
ประจำ� ท่�นจะได้รับคว�มช่วยเหลือ
ท่�นส�ม�รถติดต่อที่ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ผู้ปกครอง
ด้วยตนเอง ผู้ให้คำ�ปรึกษ�ไปเยี่ยมท่�นที่บ้�นได้
ถ้�คุณต้องก�ร หรือ จัดเตรียมข้อมูลให้ท่�นท�ง
โทรศัพท์หรือท�งออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รให้คำ�ปรึกษ�ในรัฐ ท่�นขอรับ
ข้อมูลได้ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นที่อ�ศัยอยู่

การเลี้ยงดูบุตร-ธิดา

แอพพลิเคชั่นสำาหรับครอบครัวและผู้
ปกครอง
มีหล�ยแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้จริงสำ�หรับสนับสนุน
ผู้ปกครองในสถ�นก�รณ์ต่�งๆในชีวิตประจำ�วัน 
บ�งแอพพลิเคชั่นมีหล�ยภ�ษ�และไม่มีค่�ใช้จ่�ย

การให้ยืมหนังสือและของเล่น
ห้องสมุด (Bibliotheken) และห้องของเล่น  
(Ludotheken) ต�มท้องถิ่นต่�งๆจะให้ยืม
หรือให้เช่�หนังสือและของเล่น ดูร�ยละเอียด
ได้ที่
คุณขอรับร�ยละเอียดข้อมูลของเรื่องนี้ได้ที่
สำ�นักง�นเทศบ�ลของเขตที่ท่�นอ�ศัยอยู่

ห้องสมุดในเมืองคัวร์มีสื่อหล�กหล�ยในภ�ษ�ต่�ง
ประเทศและเปิดให้บริก�รทุกเย็นและในวันหยุด
สุดสัปด�ห์ 

บริการการดูแล
กลุ่มเด็กเล่น
รับเด็กเล็กอ�ยุตั้งแต่ส�มขวบก่อนเข้�อนุบ�ล 
เด็กๆเรียนรู้ก�รเล่นและก�รอยู่ร่วมกัน
สัปด�ห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง นอกจ�กนั้นยัง
ถือเป็นก้�วแรกของก�รเรียนรู้นอกบ้�นและ

Parentu – คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็ก
ที่มีอ�ยุระหว่�งแรกเกิดถึง16 ปี
Kleine Weltentdecker (ผู้สำ�รวจโลกตัวเล็ก) – 
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครองของเด็กเล็ก
Erste Hilfe (SRK) – ก�รช่วยเหลือเบื้องต้น ใน
ภ�วะฉุกเฉิน

10

Fachstelle Integration Graubünden
หน่วยส่งเสริมการบูรณาการชีวิต 
รัฐกริสันส์

 081 257 26 38
www.integration.gr.ch
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นอกแวดวงของครอบครัวด้วย
ติดต่อสอบถ�มได้ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นที่
ท่�นพำ�นักอยู่

สถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ดูแลเด็ก
รับดูแลเด็กก่อนเข้�โรงเรียน ติดต่อสอบถ�ม
ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลท้อง
ถิ่นที่ท่�นพำ�นักอยู่ หรือที่

ผู้ดูแลเด็กี้รับเด็กไม่จำ�กัดอ�ยุม�ดูแลที่บ้�นได้รวม
ถึงเด็กในวัยเรียนด้วย ข้อตกลงหรือสัญญ�ในก�ร
ดูแล เช่น ระยะเวล� อ�ห�รกล�งวัน หรือก�รช่วย
ทำ�ก�รบ้�นนั้นแตกต่�งกันไปต�มแต่กรณี

บริการดูแลเด็กนอกเวลาเรียน
เช่น สถ�นดูแลเด็กนอกเวล�เรียน 
(Kinderhort) บริก�รอ�ห�รกล�งวัน กิจกรรม
ระหว่�งหยุดภ�คเรียน 
ติดต่อขอทร�บร�ยละเอียดหรือข้อมูลได้จ�ก
โรงเรียนหรือสำ�นักง�นของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง

famur - für Familien in Graubünden
สำาหรับ ครอบครวั ใน รัฐกริสันส์

 081 300 11 40
www.famur.ch

10

บริการติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง
ก�รอบรมสั่งสอนเด็กสำ�หรับผู้ปกครองนั้นเป็น
สิ่งที่ท้�ท�ยอยู่บ่อยๆ บริก�รติดต่อฉุกเฉินของผู้
ปกครองมีตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งท�งโทรศัพท์และ
ท�งอีเมลล์ บริก�รให้้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รเลี้ยง
ดูอบรมสั่งสอนบุตร-ธิด� คว�มขัดแย้งหรือวิกฤต
ในครอบครัว

Amt für Volksschule und Sport Graubünden
กรมการศึกษาธิการและกีฬา

 081 257 27 36
www.avs.gr.ch

Elternnotruf Graubünden
บริการติดต่อฉุกเฉินของผู้ปกครอง

 0848 35 45 55 
(ต�มอัตร�ค่�บริก�รโทรศัพท์บ้�น)
www.elternnotruf.ch
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โรงเรียนและอาชีวศึกษา

ในประเทศสวิตฯระบบก�รศึกษ�อยู่ใต้อำ�น�จของรัฐ รัฐกริสันส์กำ�หนดก�รศึกษ�ภ�คบังคับ
โดยไม่คิดเรียกค่�ใช้จ่�ยไว้ระหว่�งอ�ยุ 7 ขวบถึง 16 ปี

ระดับอนุบาล
สำ�หรับเด็กอ�ยุ 5 ขวบขึ้นไป กำ�หนดสองปี

การศึกษาภาคบังคับ
เริ่มตั้งแต่ปีที่เด็กอ�ยุย่�ง 7 ขวบ กำ�หนด 9 ปี 

ติดต่อขอข้อมูลหรือร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ระบบการศึกษาของรัฐกริสันส์

Amt für Volksschule und Sport 
Graubünden
กรมศึกษาธิการและการกีฬา

 081 257 27 36
www.avs.gr.ch

ระดับอนุบ�ล

ประถมศึกษ�

มัธยมต้น

มัธยมปล�ย

อุดมศึกษ�

2 ปี

6 ปี

3 ปี

2 – 5ปี

3 – 6 ปี

ประถมศึกษ�ส�มัญ 

มัธยมส�มัญ มัธยมวิส�มัญ

เรียนปีที่สิบต�มคว�มสมัครใจ

เตรียมอุดมศึกษ� โรงเรียนอ�ชีวะ

เรียนและฝึกอ�ชีพ

เตรียมอุดมศึกษ�ส�ข�อ�ชีวะ

วิทย�ลัยอ�ชีวะ

มห�วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์

มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยและวิทย�ลัยโปลีเทคนิค
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การศึกษาต่อและ
อาชีวศึกษา
นักเรียนที่จบก�รศึกษ�ภ�คบังคับแล้วจะเลือก
ระหว่�งก�รศึกษ�ส�มัญด้�นวิช�ก�ร หรือเลือก
เรียนแขนงอ�ชีวศึกษ�ต่อไป

บริการแนะแนวอาชีพ
วัยรุ่นที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นแล้ว
แต่ยังห�ตำ�แหน่งฝึกง�นไม่ได้ ส�ม�รถติดต่อ
หน่วยง�นแนะแนวอ�ชีพเพื่อช่วยเสริมคว�มรู้ท�ง
วิช�ก�รและพัฒน�มุมมองท�งอ�ชีพ ขอรับข้อมูล
ล่วงหน้�ได้จ�กคุณครูหรือติดต่อหน่วยง�นบริก�ร
แนะแนวอ�ชีพ

การย้ายถิ่นฐานของวัยรุ่นตอนปลาย 
ก�รศึกษ�เป็นปัจจัยที่จำ�เป็นสำ�หรับคว�มเป็น
ไปได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้น มันสำ�คัญม�กที่จะห�ท�งศึกษ�
ในระบบอ�ชีวศึกษ�ต่อ สำ�หรับวัยรุ่นที่ใช้ภ�ษ�
ต่�งประเทศเป็นหลักและจบก�รศึกษ�ในระดับ
มัธยมศึกษ�ตอนต้นจ�กประเทศของตนแล้วย้�ย
ถิ่นฐ�นต�มครอบครัวม�ยังประเทศประเทศส
วิตฯระบบก�รศึกษ�ยินดีสนับสนุนวัยรุ่นกลุ่มที่
ใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศเป็นหลักเข้�สู่เส้นท�งก�ร
แนะแนวอ�ชีพหรือก�รฝึกง�น ข้อมูลและให้คำ�
ปรึกษ�เกี่ยวกับบริก�รก�รศึกษ�ซึ่งท่�นส�ม�รถ
ติดต่อได้ที่

Amt für Berufsbildung Graubünden
กรมอาชีวศึกษา

 081 257 27 68
www.berufsbildung.gr.ch

ความรับผิดชอบของบิดา
มารดาและผู้ปกครอง
บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบก�ร
ดูแลสั่งสอนและก�รศึกษ�ของบุตรธิด�หรือเด็ก
ในปกครอง เริ่มด้วยหน้�ที่ส่งบุตรธิด�หรือเด็กใน
ปกครองเข้�โรงเรียน ไปโรงเรียนสม่ำ�เสมอต�ม
ต�ร�งเรียน และเค�รพกฎระเบียบของโรงเรียน 
นอกจ�กนั้นบิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองต้อง
ควบคุมและช่วยเหลือก�รทำ�ก�รบ้�น คว�มร่วม
มือระหว่�งโรงเรียนและผู้ปกครองคือหัวใจของ
ระบบก�รศึกษ� โรงเรียนจะติดต่อเชิญผู้ปกครอง
และเด็กในปกครองม�สนทน�ปรึกษ�ห�รืออย่�ง
สม่ำ�เสมอ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิด
ขึ้น หรือเพื่อร่วมกันว�งแผนก�รศึกษ�ต่อหรือก�ร
เลือกเรียนอ�ชีพที่เหม�ะสมที่สุดได้ทันท่วงที

สำานักงานแนะแนวอาชีพ
และการศึกษาต่อเยาวชน 
เจ้�หน้�ที่แนะแนวอ�ชีพและก�รศึกษ�ให้คำ�
ปรึกษ� ให้ข้อมูล และคอยสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อ
เย�วชนเลือกอ�ชีพหรือต้องก�รศึกษ�ต่อ หรือ
ค้นห�เส้นท�งเดินชีวิต ก�รพูดคุยและทดสอบ
คว�มส�ม�รถหรือค้นพบคว�มสนใจด้�นต่�งๆ
จะช่วยให้เย�วชนตัดสินใจได้ง่�ยขึ้น สำ�นักง�น
แนะแนวนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคัวร์ ด�โวส อิลันซ์ ปอสคิ
ย�โว โรเวเรโด ซ�เมด�น ชะควล และธูสิส
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มห�วิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์ได้ หรือมีคว�ม
เป็นไปได้ที่จะเข้�ศึกษ�ต่อในระดับมห�วิทย�ลัย
ทั่วไปถ้�ทำ�ข้อสอบของมห�วิทย�ลัยผ่�น

การศึกษาและการศึกษาเพิ่ม
เติมระดับอุดมศึกษา
รัฐกริสันส์มีสถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� 
มห�วิทย�ลัย วิทย�ลัยอ�ชีวะ และสถ�นวิจัย
ค้นคว้�ด้�นต่�งๆให้เลือก ติดต่อของข้อมูลเพื่ม
เติมได้ที่

หน่วยจิตวิทยาโรงเรียน
ให้บริก�รแนะนำ�และให้ก�รปรึกษ�ต่อ
นักเรียนระดับอนุบ�ลและนักเรียนระดับ
ก�รศึกษ�ภ�คบังคับรวมถึงบิด�ม�รด� ผู้
ปกครอง และครู เมื่อนักเรียนมีปัญห�ก�ร
เรียน ก�รพัฒน�ท�งจิตใจ และปัญห�คว�ม
ประพฤติ 
ก�รให้บริก�รนี้เพื่อช่วยให้ทุกฝ่�ยส�ม�รถ
ช่วยตนเองได้ในที่สุด
ติดต่อสอบถ�มได้ที่

 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ� โรงเรียน
พ�นิชยก�ร และโรงเรียนอ�ชีวะ ได้ที่

การฝึกเรียนอาชีพ
หนท�งหนึ่งสำ�หรับนักเรียนที่จบก�รศึกษ�ภ�ค
บังคับแล้วและต้องก�รเรียนอ�ชีพ เช่น อ�ชีพ
ช่�งไม้ ช่�งไฟฟ้� หรือช่�งตัดเสื้อ คือก�รฝึกเรียน
อ�ชีพ โดยน�ยจ้�งทำ�สัญญ�จ้�งนักเรียนฝึกง�น 
และสอนอ�ชีพให้นักเรียนพร้อมกับให้ทำ�ง�นภ�ค
ปฏิบัติไปด้วย นักเรียนจะได้รับเงินเดือนผู้ฝึกง�น
และต้องไปโรงเรียนอ�ชีวะสัปด�ห์ละหนึ่งหรือสอง
วันเพื่อเรียนวิช�คว�มรู้ทั่วไปและวิช�บังคับภ�ค
ทฤษฎีสำ�หรับอ�ชีพที่เลือก ก�รฝึกเรียนอ�ชีพนี้ใช้
เวล�ระหว่�ง 2-4 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพส่งเสริมพื้นฐ�น
ก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพพร้อมคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร
ทั่วไป และเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�ที่
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www.bks-campus.ch
www.ahb.gr.ch

Informationszentrum Integration
Graubünden
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบูร
ณาการชีวิต รัฐกริสันส์

 081 257 36 83
ตรวจสอบเวล�เปิดบริก�รได้ที่ 
www.integration.gr.ch

Amt für Höhere Bildung Graubünden
กรมการศึกษาขั้นสูงและระดับอุดมศึกษา 

 081 257 61 65
www.ahb.gr.ch

Amt für Volksschule und Sport Graubünden
กรมศึกษาธิการและการกีฬา

 081 257 27 41
www.avs.gr.ch
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Beratungsstelle Opferhilfe Graubünden
หน่วยช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาหรือผู้ตกเป็น
เหยื่อ รัฐกริสันส์

 081 257 31 50
www.soa.gr.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden kjp
หน่วยจิตวิทยาและจิตเวชสำาหรับเด็ก
และเยาวชน

 058 225 19 19
www.kjp-gr.ch

หน่วยจิตวิทยาและจิตเวช
สำาหรับเด็กและเยาวขน
ท่�นติดต่อหน่วยง�นนี้ได้ ถ้�บุตรหรือธิด�ของ
ท่�นมีปัญห�ท�งจิตใจ เช่นมีปัญห�กับตัวเอง 
มีปัญห�กับครอบครัว มีปัญห�กับเพื่อนๆ 
หรือมีปัญห�ท�งกฎหม�ย 
ติดต่อได้ที่

ความรุนแรงต่อเด็กและผู้เยาว์
ถ้�ห�กเด็กคนใดแสดงท่�ทีว่�ประสบกับก�ร
ใช้กำ�ลังรุนแรง ส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นที่
ปรึกษ�เรื่องคว�มช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบ
เหตุก�รณ์ร้�ยได้ เพื่อขอรับคำ�แนะนำ�และ
คว�มช่วยเหลือจ�กผู้ประกอบวิช�ชีพส�ข�นี้
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ที่อยู่อาศัย

บ้านและห้องชุดขายหรือให้เช่า 
ในสิ่งตีพิมพ์ต่�งๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ว�รส�ร 
จดหม�ยข่�วของท้องถิ่น และในอินเตอร์เน็ต จะมี
ประก�ศข�ยบ้�นและห้องชุดหรือให้เช่� หรือต�ม
ร้�นค้�ใหญ่ๆ และห้�งสรรพสินค้� เช่น มิโกรส์ 
หรือ โคป จะมีป้�ยติดประก�ศข�ยหรือให้เช่�ด้วย 
ห�ดูประก�ศโฆษณ�ในอินเตอร์เนตที่

โดยทั่วไปท่�นต้องกรอกใบแจ้งคว�มประสงค์ขอ
เช่�พร้อมแนบเอกส�รประกอบ เช่น ใบรับรอง
ไม่มีหนี้สิน หรือใบอนุญ�ตพำ�นัก ส่งให้เจ้�ของ
บ้�นหรือบริษัทดูแลเพื่อพิจ�รณ�

หมายเหตุสำาคัญ
• ยื่นคว�มประสงค์ขอเช่�ต�มประก�ศ 

โฆษณ� เจ้�ของบ้�นหรือบริษัทดูแลเป็น 
ฝ่�ยเลือกผู้เช่�

• ปฏิบัติต�มเงื่อนไขทุกข้อในสัญญ� เช่น  
ระยะเวล�ก�รบอกเลิกสัญญ�เช่�

• ปฏิบัติต�มระเบียบของอ�ค�รที่อยู่อ�ศัย  
เช่น เวล�พักผ่อนไม่ส่งเสียงดังกล�งคืน  
หรือต�ร�งก�รใช้เครื่องซักผ้� เป็นต้น  
ระเบียบนี้มีไว้เพื่อให้ก�รอยู่ร่วมกันร�บรื่น
ปร�ศจ�กปัญห�

• ภ�รโรง หรือ ผู้ดูแลอ�ค�ร มีหน้�ที่รักษ�

ระเบียบ คว�มสงบ และคว�มสะอ�ดของ 
อ�ค�รและบริเวณรอบอ�ค�ร

• ทุกบ้�นเรือนต้องจ่�ยค่�บริก�รวิทยุและ
โทรทัศน์ คุณจะได้รับใบเสร็จเก็บเงินโดย
อัตโนมัติจ�กสำ�นักง�นค่�ธรรมเนียมสำ�หรับ
วิทยุและโทรทัศน์ของประเทศสวิตฯ (Serafe)

ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม หรือ
ขอรับเอกส�ร (มีทั้งหมด 17 ภ�ษ�) ได้ที่
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www.immoscout.ch
www.homegate.ch
www.comparis.ch
www.newhome.ch
www.suedostschweiz.ch

Serafe AG
 058 201 31 67

www.serafe.ch

Bundesamt für Wohnungswesen BWO
สำานักงานเคหะแห่งชาติ (ที่อยู่อาศัย)

 058 480 91 11
www.bwo.admin.ch
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สำานักงานให้การปรึกษา
แนะนำาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เช่า 
ติดต่อสม�คมผู้เช่� รัฐกริสันส์ Mieterverband 
Graubünden เพื่อสอบ่ถ�มข้อข้องใจ หรือขอคำ�
แนะนำ�ได้

ค่�บริก�รนี้มีค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สม�ชิกในครอบครัว

ถ้�ผู้เช่�และผู้ให้เช่�ตกลงกันไม่ได้ ท่�นส�ม�รถ
ติดต่อขอทร�บที่ตั้งของหน่วยประนีประนอมได้
จ�กเจ้�หน้�ที่ประจำ�สำ�นักง�นท้องถิ่นที่ท่�น
พำ�นักอยู่

Mieterverband Graubünden
สมาคมผู้เช่า รัฐกริสันส์

 081 253 60 62
www.mieterverband.ch
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โรงพยาบาล
สำ�หรับปัญห�สุขภ�พที่ต้องก�รได้รับก�รตรวจ
วินิจฉัยและรักษ�เพิ่มเติม หรือ ก�รผ่�ตัด แพทย์
ประจำ�ตัวของคุณจะส่งเรื่องต่อไปยังแพทย์ผู้
เชี่ยวช�ญหรือโรงพย�บ�ล
ขอข้อมูลจ�กประกันสุขภ�พว่�โรงพย�บ�ลใดที่
คุณส�ม�รถเข้�ทำ�ก�รรักษ�ได้บ้�ง

แนะนำาให้การปรึกษาและดูแลรักษา
พยาบาลที่บ้าน
ถ้�ท่�นล้มป่วยหรือประสบอุบัติเหตุและต้องก�ร
คว�มช่วยเหลือระหว่�งป่วยหรือพักฟื้นที่บ้�น 
กรุณ�ติดต่อ “หน่วยพย�บ�ลต�มบ้�น” ของท้อง
ถิ่นที่ท่�นพำ�นักอยู่

ผู้สูงอายุ
สม�คม “เพื่อผู้สูงอ�ยุ” Pro Senectute ให้ก�ร
ปรึกษ�แนะนำ�และช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุ รวมถึงก�ร
ดูแลช่วยเหลือที่บ้�นด้วยเป็นกรณีไป ติดต่อได้ที่

Pro Senectute Graubünden
สมาคม «เพื่อผู้สูงอายุ» 

 081 252 75 83
www.gr.prosenectute.ch
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ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “สุขภ�พ” มีในเว็บไซต์ 
www.bischfit.ch และwww.migesplus.ch 
ขอแนะนำ�เป็นพิเศษคือ “ผู้นำ�สุขภ�พ” มีในหล�ย
ภ�ษ�

หารายชื่อแพทย์และที่ตั้ง
คลีนิก
ได้จ�กสมุดโทรศัพท์

ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
ระบบ “หมอประจำ�บ้�น”เป็นระบบที่แพร่หล�ย
ในสวิตเซอร์แลนด์ “หมอประจำ�บ้�น”จะเป็นหมอ
คนแรกที่ตรวจหรือรักษ�ท่�นเมื่อท่�นเจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหตุ ถ้� “หมอประจำ�บ้�น”ของ
ท่�นไม่อยู่ ท่�นจะทร�บหม�ยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
หรือชื่อของหมออยู่เวรแทนได้จ�กเครื่องตอบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือขอคำ�แนะนำ�จ�กแผนก
ฉุกเฉินของโรงพย�บ�ลท้องถิ่นได้เช่นกัน ในกรณี
ฉุกเฉินร้�ยแรงกรุณ�ติดต่อหน่วยอน�มัยฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉิน ต้องทำาอย่างไร

www.bischfit.ch
www.migesplus.ch

Spitex Graubünden
หน่วยพยาบาลตามบ้าน รัฐกริสันส์

 081 252 77 22
www.spitexgr.ch

หมายเลข 
 144

ร�ยละเอียดในบทที่ 21, หน้� 64

สุขภาพ
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มีปัญหาด้านจิตใจ
หน่วยจิตวิทย�และจิตเวช ของรัฐกริสันส์ (PDGR) 
ให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับคนไข้ผู้ใหญ่ทั้งคน
ไข้ภ�ยใน คนไข้ที่พักใน
คลีนิกหรือโรงพย�บ�ลและทำ�ง�นข้�งนอก รวม
ถึงคนไข้ภ�ยนอก ติดต่อได้ที่

สำ�หรับคนไข้เด็กหรือเย�วชน กรุณ�ติดต่อ

ทุพพลภาพหรือพิการ
สำ�นักง�นประกันสวัสดิก�รของรัฐกริสันส์ และ
สม�คม “เพื่อผู้ทุพพลภ�พ” Pro Infirmis ให้ก�ร
ปรึกษ�แนะนำ�และช่วยเหลือต่อผู้ทุพพลภ�พ
หรือพิก�รท�งร่�งก�ย หรือท�งจิตใจ รวมถึง
ครอบครัว เพื่อนและบุคคลใกล้เคียง ในกรณีผู้
ทุพพลภ�พเป็นเด็กหรือผู้เย�ว์กรุณ�ติดต่อหน่วย
ง�นก�ยภ�พและจิตบำ�บัดสำ�หรับเด็กและเย�วชน

Sozialversicherungsanstalt Graubünden
สำานักงานประกันสวัสดิการของรัฐกริสันส์

 081 257 41 11
www.sva.gr.ch

Pro Infirmis Graubünden
สมาคม “เพื่อผู้ทุพพลภาพ” รัฐกริสันส์

 058 775 17 17
www.proinfirmis.ch

Stiftung Heilpädagogischer Dienst 
Graubünden HPD
มูลนิธิหน่วยงานกายภาพและจิตบำาบัด 
รัฐกริสันส์

 081 257 02 80
www.hpd-gr.ch

Psychiatrische Dienste Graubünden PDGR
หน่วยจิตวิทยาและจิตเวช รัฐกริสันส์

 058 225 25 25
www.pdgr.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden 
kjp
หน่วยจิตวิทยาและจิตเวชสำาหรับเด็ก
และเยาวชน รัฐกริสันส์

 058 225 19 19
www.kjp-gr.ch
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Sozialversicherungsanstalt Graubünden SVA
สำานักงานประกันสวัสดิการ รัฐกริสันส์

 081 257 41 11
www.sva.gr.ch

14

www.priminfo.ch
www.comparis.ch

ในประเทศสวิตฯมีก�รประกันหล�ยประเภทและ
หล�ยระดับ ทั้งก�รประกันภ�คบังคับ และก�ร
ประกันต�มคว�มสมัครใจ

การประกันภาคบังคับ
นอกจ�กค่�ประกันสวัสดิก�รที่หักออกจ�ก
เงินเดือนโดยตรงแล้ว ประช�กรของประเทศสวิตฯ
ต้องมีประกันต่อไปนี้คือ
• ประกันสุขภ�พ
• ประกันอุบัติเหตุ
• ประกันย�นยนตร์ต่�งๆ เช่น รถยนตร์  

จักรย�นยนตร์
• ประกันอ�ค�รสิ่งก่อสร้�ง

ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บุคคลที่ขึ้นทะเบียนร�ษฎร์ในประเทศสวิตฯ ต้อง
มีประกันสุขภ�พภ�ยในส�มเดือนหลังจ�กขึ้น
ทะเบียนร�ษฎร์แล้ว ท�รกแรกเกิดมีประกัน
อัตโนมัติส�มเดือนจ�กบริษัทประกันของม�รด� 
บริษัทประกันต้องรับประกันสุขภ�พขั้นพื้นฐ�น
ต�มกฎหม�ย ก�รประกันขั้นพื้นฐ�นหม�ยคว�ม
ว่�บริษัทประกันรับผิดชอบค่�รักษ�พย�บ�ล
ภ�ยในรัฐกริสันส์ส่วนหนึ่ง ผู้ป่วยรับผิดชอบอีก
ส่วนหนึ่งต�มกฎเกณฑ์หรือสัญญ�ประกัน ส่วนที่ผู้
ป่วยรับผิดชอบเองนี้จะม�กหรือน้อยต�มแต่ระดับ
ขั้นของก�รประกันและค่�ประกัน

ค่�ทันตแพทย์หรือค่�ทำ�ฟันนั้นไม่รวมอยู่ในก�ร
ประกันสุขภ�พขั้นพื้นฐ�น ค้นห�ร�ยละเอียดและ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การประกันต่างๆ

การขอลดค่าประกันสุขภาพ
บุคคลที่มีร�ยได้น้อยหรือมีปัญห�ท�งเศรษฐกิจ
ยื่นคำ�ร้องขอให้สม�พันธ์และรัฐช่วยค่�ประกัน
สุขภ�พขั้นพื้นฐ�นได้ จำ�นวนเงินค่�ประกันที่สม�
พันธ์และรัฐช่วยนี้ต�มแต่กรณี
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคำ�ร้องที่

ประกันอุบัติเหตุ
น�ยจ้�งจะทำ�ประกันอุบัติเหตุให้ลูกจ้�งที่ทำ�ง�น
อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 8 ชั่วโมง ถ้�ทำ�ง�นต่ำ�กว่� 
8 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ หรือไม่ได้ทำ�ง�น หรือทำ�ง�น
อิสระ ต้องทำ�สัญญ�ประกันอุบัติเหตุเอง

ประกันโดยสมัครใจ ประกันเพิ่มเติม
เข่น 
• ประกันสุขภ�พเพิ่มเติม
• ประกันคว�มรับผิดชอบกรณีเกิดคว�มเสีย 

ห�ย เช่น ทำ�ของของคนอื่นชำ�รุดเสียห�ย 
เจ้�ของบ้�นเช่�หรือบริษัทดูแลอ�ค�รมัก 
ว�งเงื่อนไขให้ผู้เช่�มีประกันนี้

• ประกันทรัพย์สินประเภทสังห�ริมทรัพย์ 
(เคลื่อนย้�ยได้)

• ประกันเงินเดือนในกรณีตกง�นหรือไม่ได ้
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รับค่�จ้�ง
• ประกันก�รช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย
• ประกันอื่นๆ

ส่วนใหญ่แล้วผู้ถือประกันต้องจ่�ยค่�เสีย
ห�ยเองส่วนหนึ่งด้วย เว็บไซด์ต่อไปนี้ช่วยก�ร
เลือกห�บริษัทประกันที่เหม�ะสมได้ 
(มีภ�ษ�ต่�งๆให้เลือก)

เว็บไซต์อิสระ www.comparis.ch มีข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทประกันสุขภ�พ ก�รเปรียบเทียบและข้อ
เสนอต่�งๆ ก�รทำ�ประกันสุขภ�พออนไลน์ และมี
ในหล�ยภ�ษ�

สำ�หรับท่�นที่มีประกันอยู่แล้วก่อนเข้�ม�
พำ�นักในประเทศสวิตฯควรสอบถ�มบริษัทประกัน
ว่�มีผลคุ้มครองในประเทศสวิตฯด้วยหรือไม่

www.comparis.ch

14
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พลเมืองของประเทศสวิตฯเสียภ�ษีร�ยได้และ
ภ�ษีทรัพย์สิน รัฐบ�ลกล�ง รัฐ และท�งก�รท้อง
ถิ่นใช้เงินภ�ษีอ�กรที่ได้ม�นี้สร้�งและทะนุบำ�รุง
สิ่งต่�งๆเพื่อส�ธ�รณชน

ผู้ถือใบอนุญาตพำานักประเภท ซี
ช�วสวิสและช�วต่�งช�ติที่ถือใบอนุญ�ตพำ�นัก
ประเภท ซี ต้องกรอกใบแจ้งภ�ษีทุกปีและส่งไปยัง
สำ�นักง�นสรรพ�กรของท้องถิ่นที่พำ�นักอยู่

ผู้ถือใบอนุญาตพำานักประเภทอื่น
สรรพ�กรจะหักภ�ษีจ�กเงินเดือนโดยตรงถ้�ช�ว
ต่�งช�ติที่ทำ�ง�นในประเทศสวิตฯถือใบอนุณ�ต
พำ�นักประเภทอื่น คือ
• มีใบอนุญ�ตพำ�นักปีต่อปี
• พำ�นักและทำ�ง�นในประเทศสวิตฯ 

ระหว่�งสัปด�ห์
• พำ�นักและทำ�ง�นระยะสั้น
• พำ�นักนอกประเทศ แต่ข้�มช�ยแดนเข้� 

ม�ทำ�ง�นในประเทศสวิตฯวันต่อวัน
• มีใบอนุญ�ตให้อยู่ในสวิตได้ชั่วคร�ว
• ผู้ขอลี้ภัย

ติดต่อสอบถ�มได้ที่

ภาษีอากร

Steuerverwaltung Graubünden
สำานักงานสรรพากร รัฐกริสันส์

 081 257 21 21
www.stv.gr.ch
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กรมก�รพัฒน�สังคมและประช�สงเคร�ะห์ของ
รัฐกริสันส์มีหน้�ที่ให้ก�รแนะนำ�ปรึกษ�และช่วย
เหลือทั้งด้�นคว�มเป็นอยู่ในสังคมและปัญห�
ท�งก�รเงินหรือท�งเศรษฐกิจ

แนะนำาและปรึกษาตามกรณี
เจ้�หน้�ที่พัฒน�สังคมท้องถิ่นให้ก�รปรึกษ� 
แนะนำ� และช่วยเหลือกรณีทั่วไป นอกจ�กนั้นยัง
มีหน่วยง�นพัฒน�สังคมพิเศษ เช่น หน่วยพิทักษ์
เด็กและเย�วชน หน่วยช่วยเหลือเหยื่อของคว�ม
รุนแรง หรือหน่วยให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
สิ่งเสพย์ติด เป็นต้น

ท่านค้นหารายชื่อและที่ตั้ง 
ของหน่วยงานต่างๆนี้ได้ที่ 
หัวข้อ “ที่ตั้งหน่วยงาน”
ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน
แต่ละคนมีหน้�ที่รับผิดชอบชีวิตของตนเอง เมื่อ
พลเมืองของรัฐผู้ใดตกอยู่ในสถ�นก�รณ์ลำ�บ�ก 
และช่วยตนเองไม่ได้ เช่นประสบปัญห�ท�งก�ร
เงิน ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วย
ง�นพัฒน�สังคมหรือประช�สงเคร�ะห์ของรัฐ
ได้ ก่อนอื่นเจ้�หน้�ที่จะพิจ�รณ�ว่�ผู้ที่ม�ขอ
คว�มช่วยเหลือนั้นมีสิทธิ์ได้รับคว�มช่วยเหลือ
จ�กหน่วยง�นอื่นหรือไม่ เช่น จ�กสวัสดิก�ร
ทุพพลภ�พ หรือมีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนจ�ก
ครอบครัวหรือเงินค่�เลี้ยงดูจ�กบุคคลอื่น เจ้�
หน้�ที่จะคำ�นวณจำ�นวนเงินสงเคร�ะห์เป็นร�ยๆ
ไป โดยคำ�นึงถึงสภ�พคว�มเป็นอยู่ ค่�ใช้จ่�ย
ต่�งๆ ร�ยได้และระยะเวล�ที่ค�ดว่�ต้องได้รับ
ก�รสงเคร�ะห์ รัฐกำ�หนดระเบียบก�รสำ�หรับใช้

หน่วยงานพัฒนาสังคมและ
ประชาสงเคราะห์

Kantonales Sozialamt Graubünden
กรมการพัฒนาสังคมและ 
ประชาสงเคราะห์ รัฐกริสันส์

 081 257 26 54
www.soa.gr.ch

พิจ�รณ�และคำ�นวณจำ�นวนเงินดังกล่�วข้�งต้น
นี้ ต�มร�ยง�นและข้อเสนอจ�กท�งก�รท้องถิ่น
และจ�กองค์ประชุมหน่วยง�นพัฒน�สังคมและ
ประช�สงเคร�ะห์ทั่วประเทศสวิตฯก�รกำ�หนด
จำ�นวนเงินประช�สงเคร�ะห์ในรัฐกริสันส์เป็น
หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่แต่ละท้องถิ่น

ติดต่อขอข้อมูลได้ที่
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ร้านค้า
เปิดบริก�ร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00 – 18.30 
น. วันเส�ร์ 8.00 – 17.00 น.
ส่วนม�กร้�นค้�จะปิดวันอ�ทิตย์แต่อ�จ
แตกต่�งได้ต�มท้องถิ่น

ธนาคาร
เปิดบริก�รถึง 17.00 หรือ 17.30 น. ต�มปกติ
ธน�ค�รส่วนใหญ่จะงดให้บริก�รวันเส�ร์และวัน
อ�ทิตย์

วันหยุด
รัฐกริสันส์ Graubünden กำ�หนดวันหยุดไว้ดัง
ต่อไปนี้
• วันปีใหม่ วันที่ 1 มกร�คม 
• เทศก�ลอีสเตอร์ Ostern วันศุกร์ประเสริฐ 

หรือวันพระเยซูสิ้นพระชนม์ Karfreitag  
วันอ�ทิตย์ที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์  
Ostersonntag ถึงวันจันทร์คือวันเฉลิม 
ฉลองก�รฟื้นคืนพระชนม์ฯ Ostermontag 

• วันพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์  
Auffahrt

• วันพระวิญญ�ณบริสุทธ์ Pfingsten
• วันช�ติสวิส วันที่ 1 สิงห�คม
• วันขอบคุณพระเจ้� วันส�รภ�พบ�ปและวัน

อธิษฐ�นส�กล Dank-, Buss- und Bettag
• วันคริสต์ม�ส วันประสูติของพระเยซู วันที่  

25 ธันว�คม
• วันนักบุญสตีเวน วันที่ 26 ธันว�คม

ต�มปกติ ที่ทำ�ก�ร สำ�นักง�นและร้�นค้�จะปิดให้

สังคมระหว่างเพื่อนบ้าน สังคมในหมู่บ้าน
ท่�นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นของชุมชนที่
ท่�นพำ�นักอยู่ได้ เช่น ร่วมง�นสังสรรค์ ร่วมง�น
ฉลองต่�งๆ ชุมชนหล�ยแห่งมีสถ�นที่ที่ผู้คนม�
พบปะสังสรรค์สร้�งสัมพันธไมตรีได้ เช่น สโมสร 
ห้องอเนกประสงค์ สน�มเด็กเล่น สระว่�ยน้ำ� 
เป็นต้น เพื่อนบ้�นเพื่อนร่วมง�น หรือญ�ติพี่น้อง
พ�ท่�นเข้�สู่สังคมต่�งๆได้เช่นกัน

สโมสร สมาคม ชมรม และกลุ่มต่างๆ
ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกชมรมหรือสม�คมต่�งๆ 
เช่น สม�คมกีฬ�ต่�งๆ สม�คมฟุตบอล สม�คม
หม�กรุก วงดนตรี ชมรมวัฒนธรรม กลุ่ม
ท�งก�รเมือง สภ�สตรี ฯลฯ ช่วยส่งเสริมก�ร
สร้�งสัมพันธไมตรี และก�รเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม นอกจ�กนั้นยีงมีกิจกรรมที่ท่�นอ�จ
สนใจ เช่น กลุ่มออกกำ�ลังสำ�หรับแม่และเด็ก กลุ่ม
ยิมน�สติกสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ วงประส�นเสียง กลุ่ม
กีฬ� เป็นต้น ท�งก�รท้องถิ่นและกรรมก�รของ
ชมรมและสม�คมยินดีให้ข้อมูลและร�ยละเอียด
เพื่มเติม 

สมาคมและชมรมชาวต่างชาติ
ดูร�ยชื่อและที่ติดต่อได้ที่

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
โรงละคร โรงภาพยนต์
มีอยู่ทั่วไปในรัฐทั้งใหญ่และเล็ก

www.integration.gr.ch

ชีวิตประจำาวัน ชีวิตในสังคม
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www.feiertage-schweiz.ch

www.graubuenden.ch

บริก�ร ก่อนหน้�วันหยุดเหล่�นี้หนึ่งวันตั้งแต่เวล� 
16.00 น. เป็นต้นไป
ท้องถิ่นต่�งๆกำ�หนดวันหยุดเพิ่มเติมเองได้ ค้นห�
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พักผ่อน เวลาว่าง งานอดิเรก
สำ�นักง�นท่องเที่ยวมีข้อแนะนำ�ให้ท่�น
ม�กม�ย ติดต่อห�ข้อมูลได้ที่
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ระบบขนส่งสาธารณะ
ประเทศสวิตฯมีระบบขนส่งมวลชนทั้งท�งรถไฟ
และรถประจำ�ท�งที่ดีเยี่ยม ท่�นดูต�ร�งเดินรถ 
และข้อมูลอื่นๆได้ที่

ผู้โดยส�รเลือกซื้อบัตรโดยส�รพิเศษประเภท
ต่�งๆได้ต�มคว�มต้องก�รและคว�มเหม�ะสม 
ในร�ค�ที่ย่อมเย�กว่�บัตรโดยส�รธรรมด� เช่น 
บัตรครึ่งร�ค� Halbtax บัตรปี GA บัตรเดือน 
Monatsabo บัตร “seven25-Abo” (จำ�กัดอ�ยุ
และเวล�เดินท�ง) และบัตรเย�วชน Jugendkarte 
เด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 6 ปีเดินท�งด้วยได้โดยไม่ต้องซื้อ
บัตรโดยส�ร ติดต่อขอข้อมูลและร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่สถ�นีรถไฟหรือในอินเตอเน็ต

ขับรถและใบขับขี่

ท่�นขอเปลี่ยนใบขับขี่ต่�งช�ติเป็นใบขับขี่
สวิสได้ภ�ยในหนึ่งปีหลังจ�กเข้�พำ�นักใน
ประเทศสวิตฯกรุณ�สอบถ�มร�ยละเอียดเพร�ะ
เงื่อนไขก�รขอเปลี่ยนใบขับขี่นั้นแตกต่�งกัน ขึ้น
อยู่ว่�ประเทศใดออกใบขับขี่ให้ ติดต่อขอทร�บ
ข้อมูลได้ที่

กฎเกณฑ์จำากัดความเร็ว
ประเทศสวิตฯกำ�หนดกฎเกณฑ์จำ�กัดคว�มเร็วดัง
ต่อไปนี้
• ในชุมชน ไม่เกิน 50 กม./ชั่วโมง
• นอกชุมชน ไม่เกิน 80 กม./ชม.
• ท�งไฮเวย์ ท�งด่วน ไม่เกิน 120 กม./ชม.
• เขตชุมชนบ�งแห่งจำ�กัดคว�มเร็วเป็นพิเศษ 

เช่น ไม่เกิน 30 หรือ 20 กม./ชม.

การคมนาคม

Rhätische Bahn – RhB 
องค์กรรถไฟเรเซีย (ภายในรัฐกริสันส์)
www.rhb.ch

Strassenverkehrsamt Graubünden
กรมการคมนาคมทางถนน รัฐกริสันส์

 081 257 80 00
www.stva.gr.ch

Schweizerische Bundesbahnen – SBB
องค์กรรถไฟของสมาพันธรัฐสวิส
www.sbb.ch

Postauto
บริษัทรถประจำาทางขององค์กรไปรษณีย์
www.postauto.ch/graubuenden

www.rhb.ch
www.sbb.ch
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ขับรถใต้อิทธิพลของแอลกฮอล์และสิ่งเสพ
ติด
ระดับวัดแอลกอฮอล์ในเลือดระหว่�งขับย�น
พ�หนะสำ�หรับผู้สอบได้ใบอนุญ�ตใหม่ไม่
เกิน ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ สำ�หรับคนขับรถอ�ชีพ
ไม่เกิน ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ห้�มเสพย�เสพติดขณะ
ขับรถ

ป้ายอนุญาตใช้ทางไฮเวย์และทางด่วน
ผู้ที่ขับรถยนต์บนท�งไฮเวย์หรือท�งด่วนต้องมี
ป้�ยอนุญ�ตประจำ�ปีติดบนกระจกหน้� ป้�ยนี้มี
จำ�หน่�ยต�มปั๊มน้ำ�มัน และที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ ขอ
ทร�บข้อมูลได้ที่

รถจักรยาน
ผู้คนในประเทศสวิตฯนิยมใช้รถจักรย�น ท่�นควร
มีประกันกรณีเกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้อื่น เช่นกรณี
ท่�นเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ เป็นต้น

Strassenverkehrsamt Graubünden
กรมการคมนาคมทางถนน รัฐกริสันส์

 081 257 80 00
www.stva.gr.ch
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยประหยัด
น้ำ�มัน ประหยัดไฟฟ้� ประหยัดน้ำ� และแยกขยะ 
เป็นต้น

ขยะ
เทศบ�ลของแต่ละท้องถิ่นกำ�หนดค่�ธรรมเนียม
เก็บขยะ และกำ�หนดวันเวล�และสถ�นที่ทิ้งขยะ 
กรุณ�ติดต่อสอบถ�มเพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

แยกขยะ
ก�รแยกขยะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัด
ค่�กำ�จัดขยะได้ ท่�นแยกขยะได้ดังต่อไปนี้
• แก้ว กระป๋อง
• กระด�ษ กระด�ษแข็ง
• ขยะปุ๋ยหมัก ต้นคริสต์ม�ส
• เฟอร์นิเจอร์ พรม เหล็ก
• ถ่�นไฟ แบตเตอร์รี เครื่องใช้ไฟฟ้�
• ย�
• น้ำ�มัน ส�รพิษต่�งๆ เช่น สี สีเคลือบ ปรอท
• เสื้อผ้�ที่ยังใช้ได้
• เทศบ�ลจัดที่ทิ้งขยะแยกไว้หล�ยแห่ง เช่น ขวด

แก้ว ปล�สติก อ�ลูมิเนียม โดยไม่คิด 
ค่�ธรรมเนียม

เทศบ�ลเก็บค่�ธรรมเนียมสำ�หรับขยะขน�ด
ใหญ่และขยะบ�งประเภท เช่น ตู้ เตียง กระด�ษ 
กระด�ษแข็ง และขยะพิเศษต่�งๆ ส่วนถ่�นไฟ
หรือแบตเตอร์รีนั้นท่�นนำ�ไปคืนที่ร้�นจำ�หน่�ย
ได้โดยไม่เสียค่�บริก�ร ขอข้อมูลและร�ยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่

น้ำาดื่ม
น้ำ�ที่ใช้ทั่วประเทศสวิตฯนั้นเป็นน้ำ�ดื่มรับรอง
คุณภ�พ ติดต่อขอข้อมูลและร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ 

สิ่งแวดล้อม

Bundesamt für Umwelt BAFU
กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 058 462 93 11
www.bafu.admin.ch

www.abfall.ch
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ความกังวลใจในชีวิตประจำาวัน

Dargebotene Hand
ศูนย์ “ยื่นมือช่วย”
ติดต่อได้ท�งโทรศัพท์ ท�งห้องแชทอินเตอร์เน็ต
หรืออีเมล ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับปัญห�
ต่�งๆในชีวิตประจำ�วัน หน่วยให้ก�รปรึกษ�
นี้เป็นกล�งท�งศ�สน� ท�งวัฒนธรรมและ
ท�งก�รเมือง

 143
www.143.ch

อาชีพ

Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit GR
สำานักงานอุตสาหกรรม การค้า และ อาชีพ
ข้อมูลของศูนย์จัดห�ง�นในภูมิภ�ค ค่�ตอบแทน
ระหว่�งตกง�น กฎหม�ยพื้นฐ�น และอี่นๆ

 081 257 23 46
www.kiga.gr.ch

Amt für Berufsbildung GR
สำานักงานการอาชีวศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ชีพ ก�รเรียน และ ก�รแนะแนว
อ�ชีพ

 081 257 27 68
www.afb.gr.ch

Staatsekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation
สำานักงานเลขานุการสำาหรับการศึกษา งาน
วิจัย และ นวัตกรรม 
ศูนย์ติดต่อแห่งช�ติสำ�หรับคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รยอมรับใบประก�ศนียบัตรจ�กต่�งประเทศ

 058 462 28 26
www.sbfi.admin.ch

การถูกเหยียดหยามกลั่นแกล้ง/
การเหยียดเชื้อชาติ

Beratungsnetz für Rassismus-Opfer
เครือข่ายให้การปรึกษาแนะนำาผู้ถูกแบ่ง
แยกเหยียดผิวและเชื้อชาติ
www.stopprassismus.ch

Eidgenössische Kommission 
gegen Rassismus
คณะกรรมาธิการต่อต้านการแบ่งแยก
เหยียดผิวและเชื้อชาคิ
www.ekr.admin.ch

Informationszentrum Integration Graubünden
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบูร
ณาการชีวิต รัฐกริสันส์

 Grabenstrasse 1, 7001 Chur
 081 257 36 83

www.integration.gr.ch 
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TikK – Kompetenzzentrum für 
interkulturelle Konflikte
ศูนย์สมรรถนะสำาหรับความขัดแย้งระหว่าง
วัฒนธรรม  
ก�รให้คำ�ปรึกษ�นริน�มในหล�ยภ�ษ�และไม่มี
ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งระหว่�งวัฒนธรรม 
ก�รถูกกลั่นแกล้ง คว�มรุนแรง และ ก�รเหยียด
เชื้อช�ติ

 044 291 65 75
www.tikk.ch

ครอบครัว การอยู่ร่วมกัน

Beratungsstelle und Hotline für Thais
ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำา และโทรศัพท์
ฉุกเฉินสำาหรับคนไทย
ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ� ช่วยเหลือ ล่�มและนัก
แปล โทรศัพท์กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 079 685 85 94
www.thaischule.org

Adebar - Fachstelle für sexuelle
Gesundheit und Familienplanung GR
แผนกผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยทางเพศ
และการวางแผนครอบครัว
ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รว�งแผน
ครอบครัว ปัญห�ท�งเพศ ก�รตั้งครรภ์ และ
ก�รอยู่ร่วมกัน

 Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
 081 250 34 38

www.adebar-gr.ch 

Verbund der Beratungsstellen für 
binationale Paare und Familien Schweiz
เครือข่ายของแผนกที่ปรึกษาสำาหรับคู่
สมรสสองวัฒนธรรมและครอบครัวในประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์
ให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับครอบครัวและคู่ครอง
ต่�งสัญช�ติและต่�งวัฒนธรรม
www.binational.ch

Paarlando. Paar- und Lebensberatung GR
การให้คำาปรึกษาสำาหรับชีวิตคู่และปัญหา
การใช้ชีวิต

 Familienzentrum Planaterra, 
     Reichsgasse 25, 7000 Chur

 081 252 33 77
www.paarlando.ch

การเงิน

หน่วยให้การปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับหนี้สิน
 Schweizerisches Rotes Kreuz GR, 

     Steinbockstrasse 2, 7000 Chur
 081 258 45 80

www.srk-gr.ch

Dachverband Budgetberatung Schweiz
องค์กรร่มที่ปรึกษางบประมาณของประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ให้ข้อมูลและแบบฟอร์มก�รตั้งงบประม�ณ
www.budgetberatung.ch
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Caritas Schuldenberatung
ที่ให้คำาปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ร�ยละเอียดข้อมูลที่มีประโยชน์ในหัวข้อ ก�รเงิน 
งบร�ยจ่�ย และหนี้สิน จัดไว้ให้ในภ�ษ�ต่�ง ๆ
www.caritas-schuldenberatung.ch

หน่วยงานเฉพาะกิจ การให้คำาปรึกษาเรื่อง
งบรายจ่าย

 Frauenzentrale GR,
     Gürtelstrasse 24, 7000 Chur

 081 284 80 77
www.beratungszentrum-gr.ch

สุขภาพ

Aids-Hilfe GR
ศูนย์ช่วยเหลือโรคเอดส์
ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รติดเชื้อเอชไอวี 
โรคตับอักเสบ ก�มโรค

 Lürlibadstrasse 15, 7000 Chur
 081 252 49 00

www.aidshilfe-gr.ch

AA Anonyme Alkoholiker
ชมรมผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม
สนับสนุนและให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกันเพื่อเลิก
ดื่มแอลกอฮอล์  

 0848 848 885 (24 h)
www.anonyme-alkoholiker.ch

Beratungsstelle Blaues Kreuz GR
หน่วยให้การปรึกษาแนะนำาของ สภางด
สุรา รัฐกริสันส์
ให้บริก�รต่อผู้มีติดแอลกอฮอล์และ
ครอบครัว บริก�รส่วนบุคคลและจัดวงเสวน�
เกี่ยวกับก�รอดสุร�

 Alexanderstrasse 42, 7000 Chur
 081 252 43 37

www.blaueskreuz.gr.ch

Bisch fit?
คุณแข็งแรงไหม 
แหล่งข้อมูลของกระทรวงส�ธ�รณสุขแห่งรัฐกริส
สันส์  Graubünden สำ�หรับสุขอน�มัยและก�ร
ป้องกัน
www.bischfit.ch

Krebsliga GR
ชมรมโรคมะเร็ง รัฐกริสันส์
ให้ก�รปรึกษ� แนะนำ�เกี่ยวกับสวัสดิก�รต่�งๆ 
จัดอภิปร�ย สัมมน� และเสวน� ช่วยเหลือผู้ป่วย 
ครอบครัว และบุคคลรอบข้�งเพื่อให้ช่วยตนเอง
ได้ต่อไป

 Ottoplatz 1, 7000 Chur
 081 300 50 90

www.graubuenden.krebsliga.ch

migesplus.ch
องค์กรเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน
ให้ข้อมูลหล�กหล�ยภ�ษ�เกี่ยวกับสุขภ�พ ระบบ
สวัสดิก�รสุขภ�พสวิส
www.migesplus.ch
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Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung 
Schweiz
เครือข่ายต่อต้านการขลิบอวัยวะเพศสตรี
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์หล�ยภ�ษ�พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ 

“ก�รขลิบอวัยวะเพศสตรี” รวมถึง 
ร�ยชื่อศูนย์ติดต่อ
www.maedchenbeschneidung.ch

Psychiatrische Dienste GR
หน่วยจิตวิทยาและจิตเวช รัฐกริสันส์

 058 225 25 25
www.pdgr.ch

Procap Grischun
องค์กรช่วยเหลือตนเอง สำาหรับบุคคล
ทุพพลภาพ
องค์กร “เพื่อคนพิก�ร” แนะนำ�เกี่ยวกับก�รเงิน 
สิทธิ กฎหม�ย และสวัสดิก�รต่�งๆ

 Hartbertstrasse 10, 7000 Chur
 081 253 07 07

www.procapgrischun.ch

Sexual health info
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศสัมพันธ์
ร�ยละเอียดข้อมูลทันสมัยและต�มหลักวิช�ใน
หัวข้อเรื่องสุขอน�มัยท�งเพศสัมพันธ์ จัดไว้ให้
ในภ�ษ�ต่�ง ๆ
www.sex-i.ch

การให้คำาปรึกษาเรื่องการเสพติด
หน่วยง�นสังคมสงเคร�ะห์ในภูมิภ�คเสนอ
ก�รให้คำ�ปรึกษ�เรื่องก�รเสพติดอย่�งครบ
ถ้วนสำ�หรับผู้มีปัญห�เรื่องก�รเสพติดเองและ
สม�ชิกในครอบครัวของผู้มีปัญห� ห�กคุณมี
คำ�ถ�มหรือคว�มวิตกกังวลใด เชิญติดต่อหน่วย
ง�นสังคมสงเคร�ะห์ในเขตภูมิภ�คของคุณได้

 081 257 26 54
www.soa.gr.ch

Spitex Verband GR
หน่วยดูแลและพยาบาลตามบ้าน รัฐกริสัน
ส์
ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ� รับดูแลและพย�บ�ลผู้
ป่วยที่บ้�น พร้อมดูแลครัวเรือนเพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกและแบ่งเบ�ภ�ระของผู้ป่
วยหรือครอบครัว

 Gartenweg 2, 7000 Chur
 081 252 77 22

www.spitexgr.ch

โรงพย�บ�ล รัฐกริสันส์

โรงพยาบาลประจำารัฐกริสันส์ เมืองคัว
ร์ รวมทั้ง โรงพยาบาลครอยซ์ และโรง
พยาบาลหญิง ฟอนตานา Kantonsspital 
Graubünden Chur / Kreuzspital/ Frauen-
klinik Fontana

  081 254 81 11
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Spitals Thusis 
โรงพยาบาล ธูซิส 

 081 256 61 11

Kreisspital Surses, Savognin
โรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา ซูร์เซส 
ซาโวนีน

 081 669 14 00

Ospidal Engiadina Bassa, Scuol
โรงพยาบาล เองกาดีนา บาสซา ชะกวล

 081 861 10 00

Ospidal Val Müstair, Sta. Maria
โรงพยาบาล วาล มุสแตร์ ซานตา มาเรีย 

 081 851 61 00

Regionalspital Prättigau, Schiers
โรงพยาบาล แพรตติเกา เชียร์ส

 081 308 08 08

Regionalspital Surselva, Ilanz
โรงพยาบาล ซูร์เซลวา อีลันซ์ 

 081 926 51 11

Spital Davos
โรงพยาบาล ดาโวส

 081 414 88 88 

Spital Oberengadin, Samedan
โรงพยาบาล โอเบอร์เองกาดีน ซาเมดาน 

 081 851 81 11

Ospedale Casa di Cura della Bregaglia, 
Promontogno
โรงพยาบาลเบรกาเลีย โปรโมนโตโย 

 081 838 11 99

Ospedale San Sisto, Poschiavo
โรงพยาบาลซานซิสโต ปอสคีอาโว 

 081 839 11 11

ความรุนแรง หน่วยช่วย
เหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ

Beratungsstelle für Gewalt ausübende 
Personen GR
แผนกให้คำาปรึกษาบุคคลที่ชอบใช้ความ
รุนแรง
ผู้เชี่ยวช�ญจะร่วมทำ�ง�นกับผู้ม�ขอรับคำ�
ปรึกษ�เพื่อห�ท�งแก้ไขคว�มขัดแย้งในรูปแบบ
ที่ไม่ใช้กำ�ลัง ข้อเสนอในก�รให้คำ�ปรึกษ�มีทั้ง
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์ ก�รแทรกแซง
แก้ไขเหตุก�รณ์วิกฤต และก�รให้คำ�ปรึกษ�ตัว
ต่อตัว

 079 544 38 63
www.gewaltberatung.gr.ch

Frauenhaus GR
บ้านผู้หญิง
ให้ที่พัก ปกป้องและคุ้มครองสตรีและเด็กที่ถูก
ข่มขู่หรือตกอยู่ในอันตร�ยท�งร่�งก�ยหรือจิตใจ 
ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 081 252 38 02
www.frauenhaus-graubuenden.ch
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Opferhilfe-Beratungsstelle GR
หน่วยช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาหรือผู้ตกเป็น
เหยื่อ รัฐกริสันส์
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ�และเหยื่อของคว�มรุนแรง
ต�มคว�มผิดอ�ญ�ต่�งๆ คือ ถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย
ถูกทำ�ร้�ยจิตใจ ถูกล่วงละเมิดหรือข่มขู่ล่วงเกิน
หรือถูกทำ�ร้�ยท�งเพศ แนะนำ�ก�รรับก�รรักษ�
ทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจ รวมทั้งแนะนำ�และช่วย
เหลือด้�นก�รเงิน กฎหม�ย และสังคม ให้คว�ม
ช่วยเหลือครอบครัวในกรณีที่สูญเสียสม�ชิกจ�ก
ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยด้วย ไม่มีค่�ธรรมเนียม
และไม่เปิดเผยชื่อของผู้ขอคว�มช่วยเหลือ

 Klostergasse 5, 7000 Chur
 081 257 31 50

www.soa.gr.ch

TERRE DES FEMMES
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์หรือท�งอีเมล แก่
สตรีที่ประสบกับก�รถูกทำ�ร้�ยด้วยก�รกระทำ�
รุนแรง จัดไว้ให้ในหล�ยภ�ษ�

 031 331 66 90
www.terre-des-femmes.ch

การย้ายถิ่นฐาน

Amt für Migration und Zivilrecht GR
สำานักงานการย้ายถิ่นและสิทธิของพลเมือง
ข้อมูลเกี่ยวกับก�รย้�ยเข้� ก�รพักอ�ศัย ก�รลง
ทะเบียน ก�รติดต�มครอบครัว ก�รสมัครเป็น
พลเมือง และหัวข้ออื่นๆ

 081 257 30 01
www.afm.gr.ch

Informationszentrum Integration Graubünden
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบูร
ณาการชีวิต รัฐกริสันส์
ศูนย์ติดต่อสอบถ�มของรัฐที่เมืองคัวร์
พร้อมบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นภ�ษ�โดยไม่มีค่�
ใช้จ่�ย

 Grabenstrasse 1, 7001 Chur
 081 257 36 83

www.integration.gr.ch

แหล่งข้อมูลหลายภาษาเกี่ยวกับชีวิตในประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์
www.hallo.gr.ch
www.ch.ch
www.migraweb.ch
www.swissworld.org

Staatssekretariat für Migration
สำานักงานปลัดกระทรวง สำาหรับ คนเข้า
เมือง
ข้อมูลเก่ียวกับก�รย้�ยเข้� ก�รพักอ�ศัย ใบอนุญ�ต
ทำ�ง�น ก�รบูรณ�ก�ร และ ก�รขอแปลงสัญช�ติ
www.sem.admin.ch
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ล่ามระหว่างวัฒนธรรม

ติดต่อว่�จ้�งได้ที่องค์กร “แวร์ดี”

Arge Verdi – Interkulturelles Dolmetschen 
in der Ostschweiz
ล่ามระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวัน
ออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 0848 28 33 90
www.arge.ch/verdi

บริการแปลทางโทรศัพท์
 0842 442 442

www.0842-442-442.ch

เด็กและวัยรุ่น

Elternberatung GR
บริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ปกครองของเด็กท�รก
และเด็กเล็กห�ข้อมูลให้ตัวท่�นเองเกี่ยวกับข้อ
เสนอของรัฐจ�กเขตเทศบ�ลที่ท่�นพักอ�ศัย

บริการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
บริก�รก�รแนะแนวแก่ผู้ปกครองในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�
www.elternbildung-gr.ch

Heilpädagogischer Dienst GR
หน่วยกายภาพและจิตบำาบัดโรงเรียน
ส่งเสริมช่วยเหลือเด็กและเย�วชนพิก�รหรือมี
ปัญห�ท�งก�รพัฒน�ร่�งก�ยหรือจิตใจ ตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงเข้�โรงเรียนแล้ว แนะนำ�บิด�ม�รด�และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับก�รดูแลอบรมบุตร

 Aquasanastrasse 12, 7000 Chur
 081 257 02 80

www.hpd-gr.ch

เยาวชนและสื่อ – แหล่งข้อมูลสำาหรับการ
ส่งเสริมศักยภาพของสื่อ
แผ่นพับพร้อมคำ�แนะนำ�ที่สำ�คัญในก�รใช้สื่อติจิ
ตอลอย่�งปลอดภัย มี 16 ภ�ษ�
www.jugendundmedien.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrie GR
ศูนย์จิตวิทยาและจิตเวชสำาหรับเด็กและ
เยาวชน
รักษ�เด็กและเย�วชนที่มีปัญห�ด้�นจิตใจ
สนับสนุนและแนะนำ�บิด�ม�รด�และผู้ปกครอง
ของเด็กและเย�วชนผู้ป่วยหรือมีปัญห�ด้�น
จิตใจ

 Masanserstrasse 14, 7000 Chur
 058 225 19 19 

www.kjp-gr.ch
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โอกาสในการเรียนรู้สำาหรับเด็กแรกเกิดถึง 
4 ขวบ
ภ�พยนตร์สั้นพร้อมคำ�แนะนำ�และแง่คิดม�กกว่� 
60 เรื่อง เกี่ยวกับก�รเลี้ยงดูเด็กเล็กอย่�งไรในทุก
สถ�นก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน มีทั้งหมด 13 ภ�ษ�
www.kinder-4.ch

lilli
ข้อมูลสำ�หรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องสุขอน�มัยท�งเพศและก�รป้องกัน
คว�มรุนแรง
www.lilli.ch

Pro Juventute Elternberatung
บริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ก�รให้คำ�ปรึกษ�โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย ในเรื่องก�ร
อบรมสั่งสอน พัฒน�ก�ร ก�รให้คำ�ปรึกษ�และ
องค์กรครอบครัว ให้บริก�รตลอดทั้งกล�งวันและ
กล�งคืน

 058 261 61 61 
www.projuventute.ch

Pro Juventute Beratung für Kinder 
und Jugendliche
บริการให้คำาปรึกษาแก่เด็กและวัยรุ่น
ก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่เด็กและวัยรุ่น เป็นคว�มลับ 
ไม่มีค่�ใช้จ่�ยและมีบริก�รตลอด 24 ชั่วโมง

 147 
www.147.ch

โทรศัพท์เล่าปัญหาสำาหรับเด็ก
 0800 55 42 10 

(ไม่มีค่�ใช้จ่�ย) 
www.sorgentelefon.ch

tschau.ch
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งออนไลน์และข้อมูลใน
ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับวัยรุ่น
www.tschau.ch

แหล่งสื่อของพลเมืองผู้ย้าย
ถิ่นฐาน

มีสื่อม�กม�ยสำ�หรับพลเมืองผู้ย้�ยถิ่นฐ�นม�ยัง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ท่�นค้นห�ร�ยละเอียดคร่�วๆ ได้ที่
www.migesmedia.ch

สวัสดิการสังคม

กรมพัฒน�สังคมและ
ประช�สงเคร�ะห์ ประจำ�เขต

เมืองคัวร์ 
 Rohanstrasse 5, 7000 Chur 
 081 257 26 67
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Prättigau/Herrschaft/Fünf Dörfer, Landquart 
เขตแพรตติเกา แฮร์ชาฟท์ ฟึนฟ์เดิร์ฟ
เฟอร์ลันควาต

 Bahnhofplatz 3B, 7302 Landquart 
 081 257 66 23

Mittelbünden, Thusis
เขตมิตเทิลบึนเดน  

 Rathaus, Untere Gasse 3,
     7430 Thusis 

 081 257 52 75

Surselva, Ilanz
เขตซูร์เซลวา อีลันซ์ 

 Bahnhofstrasse 31, 7130 Ilanz 
 081 257 62 30

Surselva, Disentis/Mustér
เขตซูร์เซลวา ดิเซนธีส มุสแตร์ 

 Via Sursilvana 25, 
     7180 Disentis/Mustér 

 081 257 62 30

Oberengadin/Bergell, Samedan
เขตโอเบอร์เองกาดีน แบร์แกล ซาเมดาน 

 A l’En 2, 7503 Samedan 
 081 257 49 10 

Unterengadin/Münstertal, Scuol
เขตอุนเทอร์เองกาดีน มึนสเตอร์ทาล ชะกวล 

 Chasa du Parc, 7550 Scuol 
 081 257 64 32

Bernina, Poschiavo
เขตแบร์นีนา ปอสคีอาโว 

 Via dal Poz 87, 7742 Poschiavo 
 081 257 49 11

Moesa, Roveredo
เขตโมเอซา โรเวเรโด 

 Centro regionale dei servizi, 
     Cima Piazza Piaza, 6535 Roveredo 

  081 257 65 70

กรมพัฒน�สังคมและ
ประช�สงเคร�ะห์ ประจำ�เทศบ�ล

Sozialdienst der Landschaft Davos
เทศบาลเมืองดาโวส

 Berglistutz 1, 7270 Davos Platz
 081 414 31 10
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โรงเรียนสอนภาษา ชั้นเรียน
ภาษา

Chur เขตเมืองคัวร์

ibW Höhere Fachschule 
Südostschweiz, Chur
วิทยาลัยพานิชยการและเศรษฐศาสตร์ ส
วิตฯ อาคเนย์

 081 403 33 33
www.ibw.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ อิต�เลียน สเปน 
ฝรั่งเศส รัสเซีย

Klubschule Migros, Chur
โรงเรียนของมิโกรส์

 058 712 44 40
www.klubschule.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิต�เลียน 
สเปน อ�หรับ ภ�ษ�โปรตุเกสแบบบร�ซิล  
จีน กรีก ญี่ปุ่น ดัทช์ โปรตุเกส รัสเซีย ภ�ษ�
สวีเดน ภ�ษ�ถิ่นสวิส

Lernforum, Chur
กลุ่มเรียนและกวดวิชา

 081 353 63 62
www.lernforum.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิต�เลียน 
สเปน กรีก โปรตุเกส รัสเซีย และญี่ปุ่น

Lia Rumantscha, Chur
สมาคมโรมันช์

 081 258 32 22
www.liarumantscha.ch
• สอนภ�ษ�เรโตโรมันช์์

Balikatan, Chur
สมาคมชาวฟิลิบปินส์

 079 781 32 00
www.balikatan.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมันสำ�หรับผู้ไม่มีพิ้นฐ�น
ท�งก�รเรียนหรือมีน้อย

Hinterrhein เขตฮินเทอร์ไรน์ 

Schule St. Catharina, Cazis
โรงเรียนเซ็นต์คาธารินา คาซิส

 081 632 10 00
www.stcatharina.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมันสำ�หรับผู้ไม่มีพิ้นฐ�น
ท�งก�รเรียนหรือมีน้อย

Engadin เขตเองก�ดีน

Academia Engiadina, Samedan
วิทยาลัยเองจาดีนา ซาเมดาน

 081 851 06 00
www.academia-engiadina.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ อิต�เลียนเรโตโร
มันช์ รัสเซีย และภ�ษ�สเปน
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Kaufmännische Berufsschule, Samedan
โรงเรียนพานิชยการและอาชีวะ ซาเมดาน

 081 852 49 55
www.berufsschule-samedan.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ อิต�เลียน และ 
ฝรั่งเศส

Davos/Prättigau 
เขตด�โวสและแพรตติเก� 

Berufsschule der Landschaft Davos
โรงเรียนอาชีวะของเขตดาโวส

 081 413 75 17
www.berufsschuledavos.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมัน อังกฤษ และอิต�เลียน

Grischlingua, Davos
โรงเรียนกริชลิงกัว ดาโวส

 081 416 40 44
www.grischlingua.ch
• สอนภ�ษ�เยอรมันและอังกฤษ

เขตซูร์เซลว� 

Faviala, Ilanz
 079 689 60 79

www.faviala.ch
• อังกฤษ อิต�เลียน และ เรโตโรมันช์

ท่านหารายช่ือโรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน 
อิตาเลียน และเรโตโรมันช์ ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้อง
ถ่ินได้ท่ี
www.integration.gr.ch

สิทธิ

นักกฎหมายจากสมาคมทนายความรัฐกริ
สันส์ให้ข้อมูลทางกฎหมายโดยเก็บ
ค่�ธรรมเนียม 10 ฟรังก์สวิส ดูกำ�หนดวัน เวล�

และสถ�นที่ได้จ�กหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นหรือ
ในเว็บไซด์
www.grav.ch

Frauenzentrale Graubünden
ศูนย์ให้คำาปรึกษาสิทธิทางกฎหมาย
ก�รให้คำ�ปรึกษ�ส่วนตัวในมุมมองที่แตกต่�งท�ง
กฎหม�ย

 Gürtelstrasse 24, 7001 Chur
 081 284 80 77

www.beratungszentrum-gr.ch

Gewerkschaften
สหภาพแรงงาน
สม�ชิกของสหภ�พแรงง�นขอปรึกษ�และขอ
คำ�แนะนำ�ท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับค่�จ้�ง  เงื่อนไข
ของก�รว่�จ้�งและก�รทำ�ง�นได้โดยไม่เสียค่�
ธรรมเนียม
www.die-gewerkschaften.ch
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หม�ยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด 24 
ชั่วโมงในสวิตเซอร์แลนด์

ตำ�รวจ                                                         
117

ดับเพลิง ไฟไหม้ น้ำ�ท่วม ก๊�สรั่ว 
ก๊�สระเบิด
118

หน่วยอน�มัยและพย�บ�ล                                                       
144

เรียกตำ�รวจ หน่วยดับเพลิง 
หน่วยพย�บ�ลกรณีฉุกเฉิน                                  
112

หน่วยกู้ภัยท�งอ�ก�ศ “เรก�” REGA                  
1414

หน่วยข้อมูลเกี่ยวกับส�รพิษ                             
145

โทรศัพท์ฉุกเฉินสำ�หรับเด็กและเย�วขน                                       
147

เหตุฉุกเฉิน

ต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• สงบจิตใจ
• ทบทวนว่�เกิดอะไรขึ้น
• มีใครได้รับอันตร�ยบ้�ง
• ระมัดระวัง
• นำ�ผู้บ�ดเจ็บและผู้ได้รับคว�มเสียห�ยสู่ที่

ปลอดภัย
• โทรศัพท์แจ้งหม�ยเลข 144 หรือ 112
• ปฐมพย�บ�ล

หน่วยแพทย์และพยาบาลฉุกเฉิน - 
โทรศัพท์หมายเลข 144 หรือ 112
หัวหน้�กลุ่มจะเป็นผู้รับโทรศัพท์และพิจ�รณ�แจ้ง
ต่อหน่วยรับผิดชอบทันที เช่น หน่วยกู้ภัย แพทย์
เวร หน่วยกู้ภัยท�งเฮลิคอปเตอร์ ตำ�รวจ และ/
หรือ หน่วย

ดับเพลิง เป็นต้น ก�รโทรศัพท์แจ้งหม�ยเลข 144 
หรือ 112 นี้ไม่มีค่�ธรรมเนียม
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ข้อมูลสำาคัญที่ท่านควรแจ้งหน่วยกู้ภัย
• ชื่อและหม�ยเลขโทรศัพท์ของท่�น
• เล่�เหตุก�รณ์ย่อๆ
• สถ�นที่เกิดเหตุ ชื่อสถ�นที่ ถนน เลขที่บ้�น
• จำ�นวนผู้ประสบเหตุ
• อ�ก�รของผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ รู้สึกตัว 

หรือสลบ ยังมีลมห�ยใจไหม
• เวล�ที่เกิดเหตุ

เมื่อผู้รับแจ้งเหตุยืนยันรับทร�บและรับดำ�เนินก�ร
แล้วท่�นจึงว�งหูโทรศัพท์
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ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์
ผู้พิมพ์และโฆษณา
Amt für Migration und Zivilrecht
Graubünden (AFM)
Fachstelle Integration
Grabenstrasse 1
CH-7001 Chur

 081 257 26 38
www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch

วางรูปเล่ม
Moinz Kreativbüro, www.moinz.ch
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Albanisch, albanais, albanese
Arabisch, arab, arabo
Bosnisch, bosniaque, bosniaco / Kroatisch, croate, croato / Serbisch, serbe, serbo 
Dari, dari, dari
Deutsch, tudestg, tedesco
Englisch, englais, inglese
Filipino, filippino, filippino 
Französisch, franzos, francese
Italienisch, talian, italiano
Kurmandschi, kurmandschi, kurmanji
Portugiesisch, portugais, portoghese
Russisch, russ, russo
Somalisch, somali, somalo
Spanisch, spagnol, spagnolo
Tamilisch, tamil, tamil
Thai, thai, thai
Tibetisch, tibetan, tibetano
Tigrinya, tigrinya, tigrino
Türkisch, tirc, turco

ด�วโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ www.integration.gr.ch

ข้อมูลเพิ่มเติมในหล�ยภ�ษ�ในเว็บไซต์ www.hallo.gr.ch


