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هشدار
هدف اين نوشته فقط ارايه اطالعات عمومی درباره 

تيچينو (Ticino) به متام افرادی است که مايل به سکونت 

در اين کانتون (استان)، می باشند. به همني خاطر محتوای 

اين سند منی تواند جامع باشد: در واقع، دبريخانه های 

شهرداری های کانتون تيچينو، مثل بسياری ديگر از نهادها، 

انجمن ها و ادارات اشاره شدۀ کانتونی، می توانند اطالعات 

و توضيحات بيشرتی را ارايه دهند، و در صورت درخواست 

و نياز، مشاوره های شخصی الزم را بدهند. 

متام اطالعات با حداکرث دقت کنرتل شده اند و در زمان 

انتشارشان درست تلقی شده اند. 

با اين حال، با توجه به کرثت اطالعات، ممکن است 

اشتباهاتی وجود داشته باشند که پيشاپيش بابت آن ها 

عذرخواهی می کنيم.

نويسندگان اين گزارش اطالعات اوليه، هرگونه مسئوليت 

درمورد صحت، دقت، قابل اعتامدبودن و کامل بودن 

محتوای سايت های اينرتنتی قيدشده را از خود سلب 

می کنند.

متامی داده های ارايه شده به سال  مربوط می شوند.
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مقدمه

سوييس  کيلومرت مرز با آملان،  کيلومرت با 

فرانسه،  کيلومرت با ايتاليا،  کيلومرت با اتريش و 

 ,  کيلومرت با ليخنت اشتاين دارد. مساحت آن 

 ٪ , ٪ آن زمني توليدی ( , کيلومرت مربع است که 

٪ مساحت کشاورزی مفيد،  , جنگل ها و بيشه ها، 

٪ آن بني آب ها و زمني  , ٪ منطقه مسکونی) و  ,

کشت نشده يا باير تقسيم شده است. 

  , , بزرگرتين مناطق شهری زوريخ (حدود 

,  سکنه، بازيلِئا (حدود  سکنه)، ژنو (حدود 

,  سکنه)، لوزان  ,  سکنه)، برن (حدود 

  , ,  سکنه)، لوِچرنا (حدود  (حدود 

,  سکنه)، وينِرتتور  سکنه)، َسن گالّو (حدود 

,  سکنه)  ,  سکنه)، لوگانو (حدود  (حدود 

هستند. جمعيت ساکن حدود  ميليون نفر است 

  , , ٪ آن خارجی ها هستند (حدود  , که 

 ،٪ , ٪، فرانسوی  , نفر). زبان های ملی، آملانی 

٪ هستند. گروه های  , ٪ و رومانش  , ايتاليايی 

٪، پروتستان ها  , اصلی دينی از کاتوليک های رُمی 

٪ تشکيل شده اند. (داده های  , ٪، مسلامن ها  ,

.( سال 

، کنفدراسيون سوييس يک دولت فدرال  از سال 

است که امروزه شامل  کانتون می شود ( کانتون 

و  نيمه کانتون). دولت يک نهاد جمعی (شورای 

فدرال) با  عضو است. پارملان (مجمع فدرال) از  

مجلس تشکيل شده است: شورای دولت ها (منايندۀ 

کانتون ها است) با  عضو و شورای ملی (منايندۀ 

مردم است) با  عضو.

بزغاله ها در چراگاه، سگ های َسن برناردو در همه جا، 

مردانی که متايل دارند شاخ حيوانات آلپ را بنوازند، 

در کارخانۀ ساعت سازی يا در يک بانک کار کنند، و 

هايدی های بلوندی که برای توريست های عاشق اسکی، 

فوندو، راکلت، روستی يا بريِرشموسلی درست می کنند را 

در ذهن خود متبلور می سازند. اما سايرين سوييس را 

به عنوان کشور پرنعمت، پول، رازداری بانکی، خيابان های 

سنگ فرش شده با طال، َسيَالِن بی وقفه شکالت مايع، پنري 

سوراخ دار، پناه گاه های نظامی و پناه گاه های ضدامتی، 

چاقوی سوييسی، کامن، بی طرفی، مرزهای بسته، نظم 

و متيزی می دانند. برخی هنوز آن را با صليب سوييسی، 

سفيد روی زمينه قرمز، مناد صليب رسخ (روی زمينه 

سفيد)، تعهد برشدوستانه، فدراليسم، هم چنني ارزش هايی 

که افسانه هايی چون گلوليِئلمو تِل، وينِکل ريد، ِهلِوتيا، 

ژنرال گيزان، رسبازان حرفه ای، نگهبانان پاپ، روسو، 

اورسوال آندرِس، روژه ِفِدِرر، اَلينگی، لو کوربوزيه، اثاثيه و 

مبلامن USM، قطارهای هميشه رسوقت، اتوبوس پُست 

زرد رنگ، هواپياميی کراس اِير (Crossair) و سوييس اِير 

(Swissair) می شناسند. هم چنني کسانی نيز هستند که 

بالفاصله اماکنی مثل ِچروينو، يونگ فرائو، کاپل بروِک 

لوِچرنا، چالۀ خرس های ِبرن، فوارۀ ِجت دو ژنو، قرص شيون 

(Chillon)، آبشارهای رِنو، َسن گُتّاردو، مجمع داووس، قرص 

مجلل ِزرمات، گستاد يا سانکت موريتز را با سوييس همراه 

می کنند. و در پايان کسانی که آن را با سوئد يا سوازيلند 

اشتباه می گريند و لباس هايی مثل تريولی ها، ثروت مند و با 

شکم برآمده را تصور می کنند.

تصورات قالبی و اماکن عمومی زيادی که، اغلب مثرۀ يک 

"ساخت سوييس" ويژه هستند، وجود دارند که، همه به 

اتفاق هم، هويت سوييسی، يا حداقل بخشی از مجموع 

واقعيت آن، شايد بخشی که بيشرت در خارج شناخته شده 

است را تشکيل می دهند. تصورات قالبی يی که حتی 

به نظر منی رسد بالفاصله به تيچينو نيز مربوط باشند. پس 

آيا زندگی کردن در تيچينو مانند زندگی کردن در سوييس 

نيست؟ آيا تيچينو، سوييسی است؟ مسلامً، از آن جاکه 

زبان آن ايتاليايی، فرهنگ آن لومبارديايی، آب وهوای آن 

هنگامی که در خارج به سوييس فکر می کنند، معموالً 

افرادی هستند که کشوری با مناظر طبيعی روستايی، 

متشکل از درياچه های آب های بلورين، جنگل های 

کاج، کوه های پربرف با يخچال های داميی، دره هايی 

که قطارهای قرمز از آن ها عبور می کنند، تپه های سبز 

مزين به گل يخ و کلبه های چوبی کوهستانی، گاوها و 

مديرتانه ای می باشد، بنابراين بخش مکمل و الينفک هويت 

سوييسی است. اغلب، در خارج، بلکه حتی در ساير 

قسمت های کشور، مشکل است که به ِهلِوتيا به عنوان 

منطقه ای نيمه گرمسريی، با نخل ها، آگاوه ها،گالبی های 

خاردار، تاکستان ها، باغ های زيتون، باغ های ليمو و درجه 

حرارت های باالی  درجه سانتی گراد در تابستان فکر 

کرد! تيچينو در ترکيب "سوييس" مشارکت دارد نه فقط 

با ليموناد ِمندريزيو و پنري زينکارلنِي وال دی موّجو، بلکه 

هم چنني با قرصهای قرون وسطايی ِبلّينتزُنا و پناه گاه های 

ِ باُونا، با آثار فرانِچسکو بُرُّمينی و بناهای ماريو  (Splui) والِّ

بُتّا در لوگانو، با جشنواره بني املللی فيلم لوکارنو و تئاتر 

دمييرتی، با فسيل های دايناسورهای مونته َسن جورجو 

و کليساهای سبک رومانسک در دره ها، با روغن زيتون 

ِچِرزيو و با مرکز محاسبۀ علمی سوييس. موارد فوق و 

ساير جنبه های تيچينو، که در سطح ملی بی نظري هستند، 

 Swiss) "به طورفعال در موفقيِت آن "ساخِت سوييس

made) مطلوب، مشهور، ابداعی و گاهی حسادت برانگيز 

مشارکت دارند.

"در ايتاليا، که در دوران بورجاها (Borgia)، به مدت 

سی سال، جنگ ها، وحشت، کشتارها و قتل عام ها را 

داشته اند: و ميکل آنژ، لئوناردو داوينچی و رنسانس را 

به وجود آورده اند. در سوييس، عشق برادرانه، پانصد 

سال صلح و دموکراسی داشته اند و چه چيزی به وجود 

آورده اند؟ ساعت های با زنگ کوکو". (سخن اورسون ِولز 

) اثر کارول ريد) در فيلم "مرد سوم" ( 

جمهوری و کانتون تيچينو

دپارمتان سازمان ها

مناينده کانتون برای ادغام خارجی ها
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تيچينو به طورخالصه

, کيلومرت  ايتاليايی را تشکيل می دهد، مساحت آن 

٪ مساحت کل سوييس است، و تقريباً  , مربع، برابر با 

) که دين اغلب آن ها کاتوليک است  , سکنه (

سکنه)،  , و بيشرت در محله های شهری لوگانو ( 

 , سومني حوزۀ مالی سوييس، لوکارنو/ آسکونا (

٪ جمعيت  , سکنه). بيش از  سکنه)، ِبلّيينتزُنا (

ساکن تيچينو خارجی هستند.

اشارات تاريخی
 (Leponti) در عهد باستان، در رسزمني های تيچينو، لِپُنتی ها

می زيستند که مردمانی ِسلتی بودند. بعدها به امپراطوری 

رُم ملحق شدند و وارد رِتزيا (Rezia)شدند. در طول قرون 

وسطی ماجراهای لُمبارديای (Lombardia) همسايه، با 

Longo-) لونگوباردها ،(Ostrogoti (تجاوزات اُسرتوگوت ها 

bardi) و فرانسوی ها به وقوع پيوست. بعدها محل وقوع 

جنگ های مختلف بني شهرهای کومو و ميالن شدند و در 

نيمۀ قرن چهاردهم به طورکامل توسط دوک های ميالن، 

 (Sforza) و سپس اِسفورتزاها ،(Visconti) ويسکونتی ها

فتح شدند. در سال  درّه های بلِنيو (Blenio) و لِِونتينا 

(Leventina) عهدنامۀ تورّه (Torre) را امضا کردند و سوگند 

خوردند که متقابالً يک ديگر را کمک کنند و زمينه ای 

، سند افسانه ای  برای عهدنامۀ گروتلی (Grutli) سال 

پايه گذاری سوييس شد. سپس اين منطقه رفته رفته توسط 

کانتون های سوييس اشغال شد که هدف شان کنرتل معابر 

آلپ، به ويژه َسن گُتّاردو (San Gottardo) بود. 

در سال  قلمرو فعلی کانتون تيچينو به هشت بالياژ 

مشرتک تقسيم شد که توسط کانتون های کنفدراسيونی 

اداره می شدند، و در سال  به جمهوری ِهلوتی 

(سوييسی) ملحق شد، که بعداً در سال  توسط 

ناپلئون بُناپارت تخريب گرديد و وی آن را به يک 

کنفدراسيون با  کانتون تبديل کرد. 

در سال  عنارص جمهوری اين سوی کوه های آلپ 

ناگهان به سوی لوگانو (Lugano) رسازير شدند اما با 

مقاومت داوطلبان بورگو (Borgo)، گروهی از نگهبانان 

متشکل از مردم محلی، مواجه شدند. يک روز پرالتهاب 

از برخوردها ادامه داشت که در پايان آن، نريوهای 

اين سوی آلپ، علی رغم موفقيت اوليه، به عقب رانده 

آب و هوای ماليم، پوشش گياهی نيمه گرمسريی، شکل 

قلمرو، مراکز شهری، هرن آشپزی، فرهنگ، تاريخ و 

زبان ايتاليايی، کانتون تيچينو را از بقيه سوييس متاميز 

می سازند. تنها کانتونی که کامالً در جنوب کوه های آلپ 

قرار دارد که در طول  کيلومرت، متام انواع گياهان 

اروپايی، از گلسنگ های روی کوه های آلپ، تا آگاوه ها و تا 

نخل ها در سواحل درياچه ها را می بينيم. 

از دو منطقه جغرافيايی اصلی تشکيل می شود که توسط 

کوه مونته ِچرِنی از هم جدا می شوند: سوپراِچرِنی (قسمت 

باالی کوه مونته چرنی) يک ساختار آلپی دارد و جريان 

بخش بااليی رود تيچينو از آن عبور می کند؛ اما سوتّوِچرِنی 

(قسمت پايني کوه مونته ِچرِنی) مشخصات دامنه های آلپ 

را دارد و بخش خارجی Campione d’Italia را در درون 

خود جای داده است. 

رسزمينی با فرهنگ ايتاليايی که از نظر سياسی سوييسی 

است، اين کانتون منطقه ای مدرن و پويا می باشد که 

محورهای مهم ترانزيت راه آهن و بزرگ راه های اروپايی 

از ميان آن عبور کرده، و از راه هوايی نيز به راحتی 

قابل دست رسی است. 

 Regio) تيچينو در مرکز به اصطالح رِّجو اينسوبريکا

Val-) قرارداد، با ايتاليا و با کانتون های والِّزه (Insubrica

lese)، اوری (Uri) و گريجونی (Grigioni) هم مرز است. 

به طوررسمی جمهوری و کانتون تيچينو ناميده می شود، 

 (Bellinzona) زبان رسمی آن ايتاليايی و مرکز آن، ِبلّينتزُنا

است: همراه با چهار درّۀ ايتاليايی زبان گريجونی، سوييس 

کانتون تيچينو (تِسني يا تيسني در لهجۀ تيچينويی) نام 

خود را از رودخانه تيچينو می گريد که از مبدأ خود در 

پاّسو ِدالّ نُِونا (Passao della Novena) تا الگو ماّجوره 

(Lago Maggiore) از ميان آن عبور می کند. طبق 

قانون اساسی کانتون "کانتون تيچينو يک جمهوری 

دموکراتيک با فرهنگ و زبان ايتاليايی است" (اصل  

قانون اساسی) و مقدمه قانون اساسی ترصيح می کند 

که "مردم تيچينو" "به وظيفۀ تاريخی تفسري فرهنگ 

ايتاليايی در کنفدراسيون ِهلوتيايی (سوييسی) وفادار" 

است.

شدند. بازترين عنارص بورژوازی لوگانويی از روی دادها 

برای تحقق استقالل موردانتظاِر بورگو (Borgo)، با 

شعار ”آزادگان و سوييسی ها“ استفاده کردند. با سند 

، امپراطور حتی  ميانجی گری مورخ  فوريه 

قلمروهايی مثل تيچينو را که تحت قيموميت بودند، به 

سطح کانتون های حاکم ارتقا داد. از سال  ِبلّينتزُنا، 

پايتخت واحد و هميشگی تيچينو است. 

طی متام مدت قرن نوزدهم، اين کانتون از يک 

عقب ماندگی اقتصادی وخيم در رنج بود که خود را در 

يک مهاجرت شديد به سمت کشورهای اروپايی و آن 

سوی اقيانوس بروز داده شد. فقط بعد از تثبيت توريسم، 

افتتاح راه آهن َسن گُتّاردو (San Gottardo) و اولني مرحلۀ 

صنعتی شدن در اوايل قرن بيستم، وضعيت رشوع به تغيري 

کرد. در نيمۀ دوم قرن بيستم، اين کانتون خود را به عنوان 

بازار مهم مالی و خدماتی به اثبات رساند. 

تأسيس سال  دانشگاه سوييس ايتاليايی نشان گر 

نتيجۀ اين رشد اقتصادی و فرهنگی بود. اقتصاد تيچينو 

امروزه عمدتاً از رشکت ها و مؤسسات کوچک و متوسط 

تشکيل شده است. بخش اعظم جمعيت فعال در بخش 

خدماتی (بانک ها، بيمه ها، تجارت، توريسم، مديريت)، 

٪ در بخش  يک سوم جمعيت در صنعت و فقط 

کشاورزی به فعاليت اشتغال دارد.
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ورود را ارايه کنند. شهروندان خارجی که به طورقانونی 

به داليل گردش گری وارد سوييس شده اند، اگر بيش از سه 

ماه در مدت شش ماه در قلمرو شنگن اقامت نداشته 

باشند، نيازی به مجوز مسکن ندارند. خارجی هايی که 

مجبور به اخذ ويزا هستند، بايد مدت و هدف اقامت 

تعيني شده در ويزا را رعايت کنند. شهروند خارجی که 

به داليل وخيم منی تواند سوييس را ظرف مهلت تعيني شده 

ترک کند، موظف است فوراً خود را به مقام ذی صالح 

شهر و کانتون معرفی کند. هر کس در ازای اخذ وجه به 

افراد خارجی سکنی بدهد موظف است اين امر را فوراً به 

مقامات ذی صالح اطالع دهد.

شهروندان خارجی که اهل UE/AELS نيستند، بايد مجوز/

بيمه ورودی مربوطه را اخذ منايند تا بتواند در سوييس 

اقامت گزينند. ظرف مدت  روز از تاريخ ورود، و قبل 

از رشوع فعاليت کاری، موظف هستند خود را به رسويس 

منطقه ای خارجی های محل اقامت خود و نيز به مقام 

شهرداری معرفی کنند. هرگونه تغيري نشانی، حتی اگر در 

داخل هامن شهر باشد، و هم چنني عزميت برای رفنت به 

خارج از کشور، بايد به مقامات فوق الذکر اعالم شود. 

افزايش مدت/متديد مجوز خارجی ها بايد حداقل دو هفته 

قبل از تاريخ انقضای آن درخواست شود. 

اطالعات مفيد را ببينيد 

، سوييس بخشی از قلمرو  از تاريخ  دسامرب سال 

شنگن است. برای اقامت های تا سه ماه جهت گردش گری 

شهروندان خارجی که مشمول اخذ ويزا هستند (ولی نه 

شهروندان يک کشور عضو UE و AELS)، تحت رشايط 

معني، يک ويزای شنگن صادر می شود که در متام قلمرو 

شنگن معترب است. برای ورود به سوييس، شهروندان 

خارجی به يک مدرک قانونی معترب و شناخته شده نيز 

نيازمند هستند. ضمناً رضوری است که امکانات مالی 

کافی جهت تأمني معاش در طول عبور يا اقامت وجود 

داشته باشند، يا اين که اين امکانات را بتوان به طورقانونی 

تأمني کرد. ادارۀ فدرال مهاجرت (UFM)، دفاتر منايندگی 

سوييس در خارج و مقامات ذی صالح کانتونی درمورد 

خارجی ها می توانند اطالعات مربوط به رشايط عمومی 

ارزش های اساسی، حقوق و وظايف
قانون اساسی فدرال سوييس، حقوق اساسی و قواعد 

هم زيستی و رابطه با دولت را تعيني می کند. ضمناً 

صالحيت ها و وظايف را بني کنفدراسيون و کانتون ها 

تقسيم می کند. قانون اساسی فدرال در متام سوييس اِعامل 

می شود و هر کانتون قانون اساسی خود را دارد. 

کانتون تيچينو به اين مسأله اهميت زيادی می دهد 

که آزادی هر انسان و قواعد هم زيستی به  طورمتقابل 

رعايت شوند. الزمۀ اين کار آن است که همه، ارزش های 

اساسی يکسانی را به رسميت بشناسند از جمله: رعايت 

و حفاظت شأن انسان، متامی افراد در مقابل قانون با هم 

برابرند، مردان و زنان حقوق برابر دارند، آزادی هر فرد 

محدود است به آزادی سايرين، قوانني و مقررات دولت 

بايد رعايت شوند. هم چنني کسی که در سوييس زندگی 

می کند، موظف است در هزينه های خدمات عمومی 

مشارکت کند، ماليات ها را بپردازد، قرارداد بيمه بيامری 

منعقد منايد، حقوق تأمني اجتامعی را واريز منايد. تحصيل 

برای کودکان اجباری است.

سوييس از مهاجران، مثل شهروندان خودش انتظار دارد 

که به روابط و رشايط اجتامعی توجه داشته باشند و 

ياد بگريند که با صحبت کردن با همسايگان، با عضويت 

در يک انجمن، با رشکت در روی دادها و مراسم محلی، 

با انجام امور داوطلبانه در حوزۀ فرهنگی، ورزشی يا 

اجتامعی، با اين روابط و رشايط مواجه شوند. و به ويژه 

برای شناخت، رعايت و انجام اصول و ارزش های اساسی 

کشوری که در آنجا پذيرفته شده اند، تالش کنند. متامی 

خارجی ها بايد يکی از زبان های ملی را ياد بگريند. در 

کانتون تيچينو، متامی تازه واردها بايد ياد بگريند که به 

ايتاليايی صحبت کنند، بخوانند و بنويسند.  سوييسی ها 

نيز به نوبه خود، بايد اشتياق مناسب در استقبال از 

تازه واردها از خود نشان دهند. 

فصل  را ببينيد – ادغام خارجی ها 

سکنی گزيدن در تيچينو

در  ژوئن  اتحاديۀ اروپا (UE) و سوييس 

موافقت نامه های متعددی را امضا کردند، يکی از 

اين موافقت نامه نيز درمورد تردد آزادانۀ افراد بود 

که در تاريخ اول ژوئن  به اجرا درآمد. در پی 

، اين موافقت نامه  گسرتش اتحاديه اروپا در سال 

با پروتکلی که در سال  به اجرا درآمد، تکميل 

شد که انجام روبه رشد تردد آزادانۀ افراد را برای 

شهروندان اِستونی، لِتونی، ليتوانی، لهستان، جمهوری 

چک، اسلواکی، اسلوِونی، مجارستان، قربس و مالت نيز 

، رأی دهندگان سوييسی،  تنظيم می کند. در سال 

متديد موافقت نامۀ تردد آزادانه افراد و گسرتش آن به 

شهروندان بلغارستان و رومانی را تصويب کردند.
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رژيم حاکم بر شهروندان کشورهای ثالث
درمورد شهروندان کشورهای ثالث (که اصالتاً مربوط به 

 (LStr) نيستند) قانون فدرال درمورد خارجی ها UE/AELS

و مقررات مربوط به پذيرش، اقامت و فعاليت درآمدزا 

(OASA) اِعامل می شود. پذيرش و اعطای مجوزهای اقامت 

 UE/AELS به خارجيان اين کشورها نسبت به شهروندان

محدوديت بيشرتی دارد. درصورتی که مقررات مربوط به 

بازار کار و قانون فوق الذکر رعايت شوند، اجازه اقامت 

برای خارجی ها جهت انجام يک فعاليت درآمدزا می تواند 

موردموافقت قرار گريد. با اين حال حقی برای دريافت 

مجوز اقامت وجود ندارد. 

پيوسنت به خانواده برای شهروندان 
کشورهای ثالث

 ،"C" شهروندان کشورهای ثالث که دارای مجوز اقامت

توقف "B" و اقامت مدت دار "L" هستند، همراه با 

شهروندان سوييسی، می توانند درخواست پيوسنت به 

خانواده برای همرس و فرزندان با سن کمرت از  سال 

غريمتأهل را بدهند. مقامات ذی صالح مهاجرت می توانند 

اجازۀ پيوسنت به خانواده را بدهند به رشط آن که رشايط 

معينی وجود داشته باشند (به طورمثال: داشنت يک مسکن 

مناسب، درآمدی کافی و غريه). 

مقام ذی صالح برای مسکن و اقامت گاه
برای تصميامت در زمينۀ مسکن و اقامت گاه شهروندان 

خارجی، کانتون های مربوطۀ محل اقامت دارای صالحيت 

هستند. از نقطه نظر اصولی، کانتون ها براساس قوانني 

جاری، آزادانه تصميم می گريند که آيا مجوز برای خارجی ها 

صادر شود يا نه. مقامات مهاجرت کانتون مسئول کنرتل 

ساکنان خارجی هستند. اما تصميم گريی درمورد روند 

پناهندگی، در اختيار مقام فدرال و قانون فدرال در  زمينه 

پناهندگی (LAsi) است. 

رژيم حاکم بر شهروندان اتحاديه 
اروپا (UE)/ اتحاديه تجارت آزاد اروپا 

(AELS)
توافق درمورد تردد آزادانه افراد و پروتکل های مربوطه 

درمورد شهروندانی که از UE/AELS می آيند، اِعامل 

می شود که برای آن ها، بر خالف شهروندان کشورهای 

ثالث، رشايط جهت اخذ مجوز اقامت و/يا کار در سوييس 

تسهيل شده است. حق تردد آزادانه افراد با مقررات 

مربوط به رسميت شناسی برابری ديپلم های حرفه ای، حق 

خريد امالک و مستغالت و هم آهنگی سيستم های تأمني 

اجتامعی مرتبط است.

انواع مجوزها برای خارجی ها: 
توقف  :B مجوز
اقامت  :C مجوز

برای مرزنشينان  :G مجوز
اقامت مدت دار  :L مجوز

برای افراد پذيرفته شده به طورموقت  :F مجوز
برای متقاضيان پناهندگی  :N مجوز

برای افراد نيازمند محافظت  :S مجوز

تابعيت سوييس
تابعيت سوييس را می توان از طريق رابطۀ نََسبی (پدر 

ومادر) و فرزندی، به واسطه فرزندخواندگی از طرف يک 

شهروند مرد يا زن سوييسی، يا با طی يک روند خاص 

به دست آورد. 

تابعيت سوييس باعث ايجاد يک رسی حقوق و وظايف 

می شود (مثالً حق رأی و انتخاب شدن، وظيفۀ انجام 

خدمت نظامی). 

تابعيت را می توان از طريق يک روند اعطای تابيعت 

عادی يا تسهيل شده به دست آورد. تغيري محل اقامت از 

يک کانتون به کانتون ديگر باعث ايجاد اثراتی بر روی 

درخواست اعطای تابعيت می شود. اطالعات بيشرت نزد 

مقامات شهرداری، بخش جمعيت يا ادارات ثبت احوال. 

مجوزهای اقامت
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سوييس کشوری فدرال است که براساس سه سطح بنيادی 

استوار است: کنفدراسيون،  کانتون که کنفدراسيون را 

تشکيل می دهند و شهرها. 

کانتون ها در حدود تعيني شده در قانون اساسی فدرال 

خودمختار هستند: هر کانتون قانون اساسی خود، قوانني 

خود، دولت خود، پارملان خود و دادگاه های خود را 

, در سوييس و  در تيچينو)  دارد. شهرها (حدود 

کوچک ترين واحد بنيادی و سياسی می باشند و از استقالل 

تعريف شده در قوانني اساسی کانتون های مختلف بهره مند 

هستند. ويژگی کنفدراسيون سوييس آن است که از چهار 

فرهنگ و زبان مختلف تشکيل شده است: زبان آملانی، 

زبان فرانسوی، زبان ايتاليايی، که فقط در تيچينو و در 

برخی از دره های کانتون گريجونی وجود دارد، و زبان 

رومانش. برای مقاومت مقابل تنش ها و فراز و نشيب های 

تاريخی که اروپا را در دو قرن اخري درنورديده اند، سوييس، 

هامن طور که بعد از  ايجاد شد، منی توانست چيزی 

جز يک کنفدراسيون متشکل از کانتون ها و با مقررات 

فدرالی باشد.

فدراليسم سوييسی
فدراليسم، هامن طور که در قانون اساسی مقرر شده است 

بدين معنی است که کانتون ها و شهرها از خودمختاری 

گسرتده برخوردار هستند و عمل کردهای خود را هم آهنگ 

می کنند. آن ها به همراه کنفدراسيون، صالحيت های 

سياسی- اداری را با حفظ روابط مستحکم تقسيم می کنند. 

کانتون ها آزاد هستند در رابطه با متامی موضوعات 

تدوين نشده در قانون اساسی فدرال، قانون گذاری کنند.

دموکراسی مستقيم
سوييس يک سيستم دموکراسی مستقيم ويژه دارد، که 

از طريق انتخابات مردمی مستقيم برای متام ِسَمت های 

سياسی، به استثنای اعضای دولت فدرال، و هم چنني از 

طريق حق رفراندوم، با فعاليت و رأی مردم درمورد 

هرگونه تغيري در قانون اساسی اِعامل می شود. حق 

رفراندوم، يا مراجعه به آرای مردم درمورد يک تصميم 

پارملان، در قانون اساسی سوييس از  وجود دارد. 

از سوی ديگر، به لطف فعاليت مردم، تعداد معينی از 

افراد دارای حق رأی می توانند برای تغيري يا افزودن يک 

ماده به اساس نامه درخواست برگزاری انتخابات را ارايه 

دهند. ارايۀ دادخواست ها يک حق به رسميت شناخته شده 

برای شهروند برای مراجعه مستقيم به مقامات است و 

شهروندان خارجی نيز می توانند دادخواست ها را امضا 

کنند. سوييس دارای يک سيستم چندحزبی است که در 

آن هيچ حزبی امکان به دست آوردن اکرثيت مطلق را 

ندارد: بنابراين حس توافق، يک ارزش اصولی در مديريت 

دموکراسی سوييس است. سيستم رأی گريی سوييس نيز  

اگر با سيستم ساير دموکراسی های مدرن مقايسه شود، 

بی نظري است. 

توافقات بني املللی
سوييس به عنوان عضو سازمان ملل متحد و اتحاديه 

تجارت آزاد اروپا (AELS)، با سياست اروپا، مثل 

سياست خارجی به طورکلی، با احتياط و مصلحت گرايی 

برخورد می کند. بعد از شکست چند رفراندوم درمورد 

الحاق احتاملی به اتحاديه اروپا، سوييس يک رابطه 

دوجانبه را با آن انتخاب کرده و اين کار را با امضای 

توافقات متعدد انجام داده است که در ميان آن ها، 

امکان تردد آزاد افراد و پيوسنت به توافقات اتحاديه 

مقررات شنگن و دوبلني را فراهم می کنند، می باشد.

دموکراسی و فدراليسم
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تقسيم قدرت بني کنفدراسيون، کانتون و شهرها

سيستم قضايیدولتپارملان

قانون گذاریقدرت ها / وظايف
قانون گذاری کردن

کنرتل دولت

و مديريت

اجرايی
اِعامل قوانني، حکومت کردن، مديريت کردن و 

منايندگی کردن دولت در سياست داخلی و خارجی

قوه قضاييه
قضاوت کردن، صدور رأی

مجازات کردن، دفاع کردن

مجمع فدرال: سوييس
شورای ملی (۲۰۰ عضو) 

شورای ايالت ها (۴۶ عضو) 

شورای فدرال
(۷ عضو انتخاب شده توسط مجمع فدرال). 

رييس کنفدراسيون هر ساله توسط پارملان منصوب می شود 

و از بني اعضای شورای فدرال انتخاب می شود

دادگاه فدرال
(۴۱ عضو که توسط مجمع فدرال انتخاب می شوند، تعداد 

متغري)

شورای عالی کانتون تيچينو
(۹۰ مناينده که هر چهار سال 

توسط دارندگان حق رأی انتخاب می شوند)

شورای ايالت
(۵ وزير)

دادگاه های مدنی: 

دادگاه استيناف

دادگاه صلح 

دادگاه بخش

دادگاه های کيفری: 

دادگاه استيناف 

دادگاه کيفری 

دادگاه کيفری بخش 

دادگاه اطفال

دادگاه های اداری: 

دادگاه اداری 

دادگاه بيمه

دادگاه سلب مالکيت

شهرداریشورای شهرشهرها

رشايط حق رأی و قابليت انتخاب شدن در 
کانتون تيچينو

برای شهروندان سوييسی الزم است  سال متام سن 

داشته باشند و از سی روز قبل در کانتون ساکن شده 

انتخاب شدن  باشند. خارجی ها در تيچينو حق رأی و 

ندارند.

اعضای مجمع فدرال، شورای ايالت، شورای عالی، 

شهرداری ها و شوراهای شهر هر  سال يک بار توسط 

دارندگان حق رأی انتخاب می شوند.
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به ترتيب به اينرتنت يا تلويزيون ديجيتال فعال شود)، 

به Billag برای اشرتاک راديوتلويزيونی اطالع داده شود، 

از کارفرما درخواست مرخصی روزانه کند زيرا از لحاظ 

قانونی استحقاق آن را دارد، به بخش تردد اطالع داده 

شود، درصورت داشنت کودکان در سن تحصيل، با معلامن و 

مقامات آموزشی متاس گرفته شود.

پيش از انتقال به يک آپارمتان يا يک خانه، انعقاد يک 

قرارداد اجاره رضوری است. در بخش اعظم موارد بايد يک 

وديعه به يک حساب بانکی بلوکه شده واريز شود. 

کسی که می خواهد يک قرارداد اجاره را فسخ کند بايد 

مهلت های اخطار قبلی قيدشده در قرارداد را رعايت کند. 

موجر بايد اخطار فسخ را روز قبل از رشوع مهلت اخطار 

دريافت کند، که برای آپارمتان ها معموالً سه ماه است. 

در صورتی که مستأجر قابل اطمينان ديگری معرفی شود، 

امکان فسخ پيش از موعد قرارداد وجود دارد. 

در صورت بروز اختالف با مالک (موجر) در طول مدت 

اجاره يا در خامتۀ قرارداد، امکان مراجعه به مقامات 

سازش دهندۀ منصوب شده برای ارايۀ مشاوره به موجران و 

مستأجران برای متامی مسايل مربوط به روابط استيجاری 

وجود دارد. عالوه بر مخارج مربوط به اجاره، الزم است 

مخارج مربوط به برق، آب، گرمايش، تلويزيون کابلی، 

پارکينگ، امحای زباله نيز پرداخت شوند. اين هزينه ها 

می توانند توسط مالک آپارمتان با قيد عنوان ”مخارج 

فرعی“ در اجاره بها گنجانده شوند. متامی افرادی که يک 

راديو يا يک تلويزيون، يک کامپيوتر، يک موبايل يا ساير 

دستگاه های الکرتونيکی دارند که امکان دريافت راديو 

و تلويزيون را فراهم می کنند، موظف هستند که حق 

اشرتاک Billag را بپردازند.

روابط همسايگان معموالً براساس مقررات داخلی 

ساختامن يا براساس عرف می باشد. بايد به اجتناب از 

بخش اعظم ساکنان تيچينو را مستأجران تشکيل می دهند: 

بنابراين در آپارمتان يا خانه های اجاری زندگی می کنند. 

آگهی ها با پيشنهادهای اجاره به خصوص در روزنامه ها و 

سايت های اينرتنتی تخصصی ديده می شوند. 

 اطالعات مفيد را ببينيد

جدای از مليت و اين که جابه جايی در داخل يک کانتون يا 

داخل سوييس يا به سوی يک کشور ديگر انجام شده باشد، 

قبل از اقدام به نقل مکان، الزم است به شهرداری های 

مبدأ و مقصد (رسويس کنرتل ساکنان) و به رسويس 

استانی خارجی ها، صندوق بيامران و اداره پست درمورد 

تغيري نشانی اطالع داده شود، اپراتور تلفن ثابت در 

جريان قرار گريد (اطالع داده شود که يک اتصال تلفنی، 

سوييسی ها اهميت فزاينده ای به بازيافت زباله ها 

می دهند. در بسياری از کانتون ها، هر نفر به نسبت 

مقدار زباله های جمع شده در کيسه ها، جهت امحای 

زباله يک عوارض می پردازد. فايده اصلی اين عوارض، 

ترغيب به جداسازی مواد قابل بازيافت در بيش ترين 

حد ممکن است که جمع آوری آن رايگان می باشد. 

بخش اعظم زباله های شهری بازيافت می شود که 

نه فقط به نفع انسان بلکه به نفع متام محيط زيست 

است: 

در بني اين زباله ها کاغذ، شيشه، بطری های پالستيکی 

(PET)، قوطی ها، جعبه ها، فلزات، ضايعات گياهی 

را می بينيم. هر شهر دارای مراکز ويژۀ جمع آوری 

مواد جداسازی شده است. فقط اقتصادهای خانگی 

خصوصی نيستند که درگري بازيافت شده اند: رشکت ها 

و مؤسسات نيز جداسازی زباله ها را انجام می دهند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

زندگی کردن در تيچينو

ايجاد رسو صدا، همهمه و صداهای آزاردهنده به ويژه در 

غروب، شب و در طول روزهای تعطيل، و به رعايت نوبت 

لباس شويی، پارکينگ های رزروشده و نظافت اماکن مشاع 

(پله ها، آسانسور، گاراژ، باغچه و غريه)، به بوهای ناشی از 

آشپزی و به دود در صورت کباب درست کردن در تراس، 

به امحای صحيح زباله ها، به رعايت ساعات بازشدن و 

بسته شدن درب اصلی ساختامن توجه ويژه کرد.

اگر مزاحمت های ايجادشده توسط همسايگان در 

ساختامن بيش ازحد باشند، برای استيفای حقوق خود 

می توان به مقامات مراجعه کرد. اغلب، کارهای بازسازی 

خانه يا ساخت وساز در يک زمني مجاور باعث ايجاد 

مزاحمت (رسو صدا، داربست) می شوند. اگرچه اين 

مزاحمت ها عمالً زياد هستند، مجبور هستيم آن ها را 

تحمل کنيم و منی توان درخواست کرد که انجام نشوند. 

اما اگر کارهای ساخت وساز باعث ايجاد خسارتی شوند 

می توان، تحت رشايط معينی، درخواست غرامت کرد.

شهروندانی که از کشورهای عضو اتحاديه اروپا / اتحاديه 

تجارت آزاد اروپا می آيند و دارای مجوز اقامت و سکونت 

در سوييس هستند، درمورد خريد امالک يا آپارمتان های 

مسکونی در سوييس جهت استفادۀ خصوصی، دارای 

هامن حقوق شهروندان سوييسی می باشند.
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زبان ايتاليايی و هم زيستی

شده اند. 

 Mesolcina, در کانتون تيچينو، مثل دره های گريجونی

Calanca, Bregglia e Poschiavo، زبان رسمی و جاری 

ايتاليايی است. اغلب در روابط بني دوستان و افراد 

خانواده در سوييِس ايتاليايی زبان، يک لهجۀ لومبارديايی 

نيز، با مشخصات متعدد محلی مورداستفاده قرار می گريد. 

در تيچينو کسی که در مدارس آموزش اجباری به تحصيل 

اشتغال دارد، به طورهم زمان ياد می گريد که به فرانسوی 

و آملانی نيز صحبت کند و بنويسد، که اين موضوع در 

سوييس، موردی بی نظري است. در کانتون های آملانی زبان 

(سوييس آملانی زبان) در روزنامه ها، زبان سوييسی آملانی 

(Schwyzerdütch)، يک لهجه بسيار رايج و متداول است 

که هميشه هم برای کسی که آملانی خوانده قابل درک 

نيست و اغلب لهجۀ يک منطقه با منطقۀ ديگر متفاوت 

است. اما در روماندی (سوييس فرانسوی زبان)، استفاده از 

 (Vallese) لهجه های محلی کاربرد خود را به جز در واللِزه

و در کانتون های فريبورگ (Fribourg) و ژورا (Giura) از 

دست داده اند. چندزبانی و چندفرهنگی بودن، بخشی از 

روند خودادراکی سوييسی است: بنابراين تفاوت، يکی از 

ارزش های سوييسی است. در دهه های اخري، اّما سوييس 

از يک کشور چهارزبانه به کشوری چندزبانه تبديل شده 

است: درپی گسرتش زبان انگليسی، و با توجه به اين که 

تعداد زيادی از خارجيان ساکن، به صحبت کردن به زبان 

اصلی خود ادامه می دهند، چندگانگی زبانی افزايش يافته 

است. امروزه زبان هايی که در سوييس صحبت می شوند، 

بيش از  زبان هستند.

برای شناخت همسايگان خانۀ خود، برای مشارکت در 

فعاليت های جامعه، برای فهميدن برنامه های راديو و 

تلويزيون، برای خواندن روزنامه ها، برای جست وجوی يک 

مسکن يا يک کار، برای فهميدن اين که کودکان در مدرسه 

چه چيز ياد می گريند و برای صحبت کردن با معلامن آن ها، 

برای ارتباط بهرت با اداره ها و مؤسسات خدماتی، برای 

اين که در تيچينو حرف شام را هامن طور که در خانه تان 

می فهمند، متوجه شوند و برای مطلع شدن درمورد تيچينو 

به طورکلی، الزم است ايتاليايی را بدانيد و به اين زبان 

صحبت کنيد. ادارات شهرداری، ولی نه فقط اين ادارات، 

سوييس به لحاظ تاريخی، در نطقۀ تالقی سه فرهنگ و 

 le) زبان اروپايی مهم قرار گرفته است، ايتاليايی، فرانسوی

français) و آملانی (die deutsche Sprache)، که بايد زبان 

رومانش (rumantsch, romontsch o rumauntsch) را نيز به 

آن ها افزود که يکی از زبان های رسمی کانتون گريجونی 

است، زبانی نئوالتني که با ladino و friulano محاوره ای 

در ايتاليا و با برخی لهجه های لومبارديايی شباهت های 

زيادی دارد. در نتيجه سوييس چهار زبان ملی را برگزيده 

) تصويب  که اکنون در قانون اساسی فدرال (مواد  و 

اطالعاتی را دربارۀ فرصت های يادگريی ايتاليايی و ساير 

زبان های ملی ارايه می کنند. 

 اطالعات مفيد را ببينيد

شهروندان سوييسی می دانند که برخی اوقات يادگريی 

زبان آن ها چقدر می تواند مشکل باشد، اما اگر يک 

شهروند خارجی تالش کند که زبان محل اقامت اش را ياد 

بگريد، اين امر، متاس ها، احرتام و درک و شناخت متقابل 

را تسهيل خواهد کرد. عالوه بر دوره های زبان ايتاليايی، 

دوره های آموزش روابط اجتامعی، آگاه سازی و اطالعات 

درمورد آداب و رسوم و سازمان های محلی نيز وجود 

دارند. در اولني ماه های اقامت در تيچينو، برای انجام 

مکاملات مشکل، می توان از يک مرتجم بني فرهنگی واجد 

رشايط استفاده کرد. 

 اطالعات مفيد را ببينيد

عضويت در يک انجمن محلی، فرصتی عالی برای برقراری 

متاس های جديد است، چراکه بخش اعظم زندگی اجتامعی 

در شهر و کانتون در انجمن ها صورت می گريد. در بسياری 

از شهرها، انجمن های فرهنگی، ورزشی، ويژۀ زنان، ويژۀ 

والدين يا ويژۀ جوانان وجود دارند. در اين مورد نيز، 

سازمان شهرداری اطالعات مفيدی را ارايه می دهد. 

در تيچينو، هم چنني کتاب خانه های متعدد، مربوط به شهر 

يا کانتون که برخی از آن ها در زمينۀ زبان های مبدأ افراد 

تازه وارد تخصص دارند، و نيز دوره های زبان های خارجی 

و فعاليت های فرهنگی و تفريحی که توسط بسياری از 

انجمن های اتحاديه های خارجی سازمان دهی می شوند، 

وجود دارند. 

 اطالعات مفيد را ببينيد

سوييس کشوری چندزبانه و چندفرهنگی است: چهار زبان ملی 

دارد اما توزيع آن ها در کشور يک نواخت نيست. آملانی زبانی 

٪) را دارد: در  کانتون  است که بيش ترين صحبت کنندگان (

از  کانتون کنفدراسيون، رايج ترين زبان، لهجۀ سوييسی آملانی 

٪) صحبت می شود.  است. در مناطق غربی کشور به فرانسوی (

 کانتون به طورکامل فرانسوی زبان هستند: ژنو (Ginevra)، وو 

(Vaud)، نوشاتل (Neuchâtel) و جوورا (Giura). در  کانتون، 

به زبان فرانسوی و آملانی صحبت می شود: ِبرن (Berna)، فريبورگ 

(Fribourg) و واللِزه (Vallese). در تيچينو و در چهار درۀ کانتون 

٪) صحبت می شود. زبان رومانش  , گريجونی، به زبان ايتاليايی (

فقط در کانتون سه زبانه گريجونی به همراه زبان آملانی و ايتاليايی 

صحبت می شود که مثل ايتاليايی و فرانسوی، زبانی با ريشه های التني 

٪ از کل جمعيت سوييس صحبت می شود.  , است و فقط توسط 

اما زبان رصبی-کرواتی نشان گر بزرگرتين گروه زبانی خارجی است. 

( (داده های سال 
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آموزش اجباری
آموزش اجباری  سال طول می کشد و به مدرسه ابتدايی و 

مدرسه راهناميی تقسيم می شود. اگر چه مدارس خصوصی 

مختلفی وجود دارند، اکرثيت دانش آموزان در مدارس 

عمومی تحصيل می کنند. حداقل سن برای رشوع مدرسه 

ابتدايی از يک کانتون به کانتون ديگر متفاوت است: در 

تيچينو، در  سالگی تعيني شده، درحالی که در آينده، 

سن آموزش اجباری در رسارس سوييس به  سالگی به جلو 

کشيده خواهد شد. 

در مدرسه راهناميی، دانش آموزان يک آموزش عمومی پايه 

را دريافت می کنند. برخی مدارس، يک آموزش عملی ارايه 

می کنند که آن ها را برای کارآموزی آماده می سازد، هدف 

ساير مدارس، گسرتش فرهنگ عمومی برای فراهم ساخنت 

امکان ورود به سطح بعدی است. 

نقش مدرسه عمومی، حتی از نقطه نظر ادغام مهم است 

٪ دانش آموزان کشور را با تنوع رشايط اجتامعی،  چراکه 

زبانی و فرهنگی که دارند، در خود جای می دهد. با توجه 

به اين که سوييس کشوری با چهار زبان ملی است، اهميت 

زيادی به آموزش زبان ها می دهد. در طول سال های 

آموزش اجباری، دانش آموزان حداقل يک زبان ملی ديگر را 

فرامی گريند. در تيچينو، عالوه بر انگليسی زبان فرانسوی و 

آملانی را ياد می گريند.

مدارس متوسطه
در  سالگی، دانش آموزانی که قصد دارند تحصيالت 

را ادامه دهند، تحصيل در مدارس متوسطه را رشوع 

می کنند که  يا  سال طول می کشند: می توانند يک 

کارآموزی عملی را برای آمادگی جهت ورود به دنيای کار 

انجام دهند يا آموزشی را بگذرانند که امکان تحصيالت 

دانشگاهی را فراهم می سازد. دبريستان، اطالعات عمومی 

را ارايه می دهد و شخص را برای امتحان مهارتی آماده 

می سازد که امکان ورود به يکی از  دانشگاه سوييس 

را فراهم می کند که دانشگاه سوييس ايتاليايیی زبان 

در لوگانو و ِمندريزيو (آکادمی معامری) يا يکی از دو 

پلی تکينک فدرال (لوزان و زوريخ) از جمله آن هاست. 

کارآموزان در پايان دورۀ کارآموزی، يک گواهی فدرال 

توانايی دريافت می کنند که در متام کانتون ها به رسميت 

شناخته می شود.

سوييس منابع طبيعی کمی دارد: بنابراين رونق خود را 

هم چنني به ظرفيت های فکری جمعيت ساکن مديون 

است و به همني خاطر  روی سطوح عالی آموزش عمومی 

زياد حساب می کند.

سيستم آموزشی سوييس
سوييس يک سيستم آموزشی بسيار غريمتمرکز دارد. 

مدارس ابتدايی و راهناميی توسط کانتون ها اداره 

می شوند، اما تعداد سال های تحصيل آموزش اجباری، در 

متام کشور يک سان است. پيش دبستانی (مهد کودک و 

کودکستان)، آموزش اجباری (مدارس ابتدايی و راهناميی)، 

سطح متوسطه و آموزش دانشگاهی و مداوم.

آموزش دانشگاهی پيوسته
بسياری، آموزش خود را با ثبت نام در يک دانشگاه يا در 

يک دانشگاه علوم کاربردی ادامه می دهند. ضمناً، تعداد 

زيادی از دوره های بازآموزی حرفه ای و تخصص ارايه شده 

توسط مؤسسات خصوصی يا توسط سازمان های سنديکايی 

و حرفه ای وجود دارند. دانشگاه ها و ساير مؤسسات 

آموزش عالی نيز دوره های آموزش مداوم را ارايه می کنند.

تيچينو دارای يک سيستم دانشگاهی است که 

دانشکده های اقتصاد، علوم ارتباطات، معامری، کامپيوتر 

و الهيات را دربرمی گريد. ضمناً SUPSI (دانشگاه علوم 

کاربردی سوييس ايتاليايی زبان) نيز هست که قادر 

است، تدريس را با جهت گريی عملی ارايه منايد.  مراکز 

 CIM (Computer Integrated مهم تحقيقاتی، مؤسسۀ

Manufacturing) سوييس ايتاليايی زبان، مرکز محاسبه 

علمی سوييس، مؤسسۀ Dalla Molle ويژۀ هوش مصنوعی 

و مؤسسۀ تحقيقات زيست پزشکی هستند.

مدرسه و آموزش

برای دانش آموزانی با زبان مادری غريايتاليايی که 

به يک حاميت خاص نياز دارند، سيستم آموزشی 

تيچينو، دوره های زبان ايتاليايی و فعاليت ادغامی 

ارايه می کند. دانش آموزان، تازه وارد، که سنی باالتر از 

 سال دارند، می توانند از برنامۀ پيشنهادی توسط 

پيش کارآموزی به منظور ادغام استفاده کنند. 

 اطالعات مفيد را ببينيد

 (Bodio) استفانو فرانشينی در سال  در بوديو

متولد شد. او در سال  به عنوان عضو شورای 

فدرال انتخاب شد. وی به عنوان بازی گر اصلی در 

ايجاد سيستم آموزشی کانتون تيچينو، به گسرتش اولني 

مدارس عمومی خارج از حيطۀ مديريت کليسا همت 

گامشت. هم چنني در تأسيس يک انستيتو پلی تکنيک 

فدرال در زوريخ مشارکت کرد، در مطالعۀ تاريخ 

کنفدراسيون سوييس همکاری کرد و ادارۀ فدرال آمار 

را پايه ريزی منود. هم چنني با تالش وی، اداره بايگانی 

فدرال سوييس به وجود آمد.
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قوی ترين جامعه خارجی های ساکن در تيچينو، جامعه 

٪ جمعيت است و بعد از آن، جامعه  ايتاليايی ها، حدود 

٪) و اهل پرتغال (حدود  شهروندان اهل بالکان (حدود 

٪) قرار دارند. بخش اعظم خارجی های ساکن در  ,

٪ از آفريقا، آسيا  تيچينو اهل قاره اروپا هستند: فقط 

و آمريکای شاملی و جنوبی می آيند. اما گاهی به دليل 

موضوعات خربی يا اخبار قيدشده در رسانه ها، ادراک 

شهروندان هميشه با واقعيت ارقام مطابقت ندارد. 

در تيچينو، به ويژه در مناطق لوکارنو و درياچه لوگانو، 

حضور قوی شهروندان آملانی زبان، به خصوص سوييسی ها 

و آملانی ها، که اغلب افراد پري مرفه که بيشرت جذب 

آب وهوا و منظره آنجا شده اند تا اين که جذب فرهنگ 

و زبان محلی، وجود دارد. عالوه بر اين، روزانه ده ها 

هزار ايتاليايی مرزنشني برای کار وارد کانتون می شوند. 

در نهايت، در کياّسو يکی از چهار مرکز ثبت متقاضيان 

پناهندگی ادارۀ فدرال مهاجرت قرار دارد.

٪ از جمعيت  در تيچينو، حضور خارجی ها (بيش از 

ساکن) نيز، جدای از ترکيب، تعداد و ادراک آن، يک 

واقعيت مسلم است. 

به همني خاطر ادغام يک رضورت است که هم به جمعيت 

سوييس و هم به جمعيت خارجی تحميل می شود و، 

متايل به ادغام از طرف کسی که پذيرنده است و متايل 

به ورود به جامعۀ جديد از طرف کسی که وارد می شود، 

الزمۀ آن است. هم زيستی، درک، تحمل و احرتام متقابل 

بني فرهنگ های مختلف، پيش فرض های رضوری برای 

توسعۀ اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه هستند، و 

بر ارزش های اساسی تعيني شده در قانون اساسی فدرال 

استوار می باشند. 

ادغام خارجی ها
و پيش گريی از تبعيض

با قانون مربوط به خارجی ها، که در سال  به 

اجرا درآمد، و مقررات مربوط به ادغام خارجی ها، 

اهداف سياست سوييس در زمينۀ ادغام، برای اولني 

بار، در قانون تثبيت شد. در تيچينو ترويج ادغام 

، حرف  خارجی ها و پيش گريی از تبعيض در ماده 

د) قانون اِعامل در قوانني فدرال در زمينۀ افراد 

) تثبيت شد. کانتون، به نوبۀ خود،  خارجی (

ِسَمت منايندۀ کانتون در ادغام خارجيان را ايجاد کرد 

و کميسيون کانتونی جهت ادغام خارجيان را تشکيل 

داد. تعداد زيادی از جوامع و انجمن های خارجيان 

نيز وجود دارند که با دفرت منايندۀ کانتون همکاری 

می کنند تا ادغام اعضای خود را از طريق فعاليت ها و 

روی دادهای مختلف ارتقا دهند. مقررۀ کيفری برعليه 

تبعيض نژادی، ماده  مکرر قانون کيفری سوييس، 

ابزاری مهم برای مبارزه با نژادپرستی در سوييس است.

 اطالعات مفيد را ببينيد

در سوييس، مثل متام اروپا، جمعيت پري می شود و کمبود 

نريوی کار وجود دارد. بدون کار مهاجران حتی در تيچينو، 

متام بخش های اقتصاد در توسعۀ آن دچار تهديد خواهند 

شد. بسياری از خدمات و رشکت ها منی توانند بدون 

مشارکت رضوری آن ها عمل کنند. حضور خارجی در 

تيچينو يک واقعيت قرنی است: در سال  خارجی ها 

٪ درصد جمعيت را در سال   ٪ جمعيت، و 

تشکيل می دادند، سپس در طول بحران اقتصادی و جنگ 

دوم جهانی کاهش يافت، و تا سال  افزايش يافت. 

رشکت های تيچينويی ده ها سال است که با نياز به نريوی 

کار مواجه هستند که گسرتش عادی جمعيت محلی قادر 

به پاسخ گويی به آن نيست.
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فدراليسم، استقالل شهری و دموکراسی مستقيم، 

مشخصه های ساختار سياسی سوييس هستند. بنابراين 

هميشه يک پاسخ واحد به چالش های ادغام وجود ندارد، 

که نهادها در سطح کانتونی برای مثال در مدارس يا در 

زندگی حرفه ای با آن مواجه هستند. خودمختاری سنتی 

محلی به گونه ای عمل می کند که ادغام در وهلۀ اول از 

طريق جوامع محلی انجام گريد. 

سوييس يک کشور کوچک که جمعيت به صورت مرتاکم 

در آن سکنی گرفته، با زيرساختی کامالً توسعه يافته و با 

استانداردهای باالی زندگی برای بخش عظيمی از جمعيت 

است، جايی که به لطف مهاجرت جهانی، افرادی با عادت 

و عقيده های مختلف زندگی به آنجا وارد می شوند. 

زبان ها، فرهنگ ها، آداب، عادت ها و اديان مختلف با هم 

برخورد دارند و بنابراين چالش بزرگی را برای هم زيستی 

متقابل ايجاد می کنند. مهاجرتی که نرخ اشتغال آن به دليل 

مشکالت ادغام در بازار کار پايني است، راه حلی با خود 

به همراه منی آورد. بنابراين ادغام بايد امکان مشارکت 

مهاجران در زندگی اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی را 

نيز فراهم کند. به همني خاطر حدس زده می شود که 

خارجی ها آمادۀ پذيرفته شدن باشند و اين که مردم سوييس 

نيز به آن ها روی خوش نشان دهند. اين ادغام نياز به 

مشارکت متامی نريوهای جامعه اعم از کنفدراسيون، 

کانتون ها، شهرها، رشکای اجتامعی، سازمان های غريدولتی 

و سازمان های خارجی ها دارد. اين ادغام بايد امکان 

شنيده شدن و زندگی کردن در هم آهنگی با جامعۀ پذيرنده 

را فراهم کند: ادغام، ازخودکردن فرهنگ کشور پذيرنده 

حتی با حفظ ريشه های خود، انجام تعهد خود، مشارکت 

خود، ثروت های خود  است. بنابراين، ادغام به معنی 

مشارکت در يک مجموعه، براساس يک طرح برابری با 

بوميان می باشد.
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در بسياری از بخش ها، مثالً در بخش هتل داری يا در 

برخی شاخه های ساختامن سازی، قراردادهای جمعی کار 

وجود دارند که رشايط کار و حداقل دست مزد اجباری را 

پيش بينی می کنند. 

برای ساير بخش های حرفه ای، در حيطۀ اقدامات متناسب 

با موافقت نامۀ تردد آزاد افراد بني سوييس و اتحاديه 

اروپا، قراردادهای عادی کار ارايه شده اند که حداقل 

دست مزدهای اجباری را پيش بينی می کنند مثالً در بخش 

اقتصادهای خانگی، مراکز خدمات تلفنی يا انستيتوهای 

زيبايی. دست مزد توافق شده در قرارداد يک دست مزد 

ناخالص است که حق بيمه های تأمني اجتامعی اجباری 

مثل AVS، AI، صندوق بازنشستگی، بيمه حوادث و بيکاری 

از آن کرس می شوند. کار سياه، ممنوع است و مجازات 

دارد. اتحاديه های متعددی، در صورت بروز مشکالت کاری 

(اما نه فقط مشکالت کاری) به نفع کارگران عمل می کنند. 

 فصل  را ببينيد – بيمه های اجتامعی  

 اطالعات مفيد را ببينيد

برای کار و زندگی در سوييس، داشنت مجوزهای معترب 

اقامت و کار الزم است که نحوۀ گرفنت آن ها بسته به 

مليت متقاضيان متغري است. حقوق و وظايف کارفرمايان 

و کارگران در قانون تعهدات، قانون فدرال کار (حاميت 

از کارگران) و در آيني نامه های مربوطه تعيني شده اند که 

در آن ها حتی حداکرث مدت هفتۀ کاری و مدت اسرتاحت 

نيز مشخص شده است. معموالً روابط کاری با يک دورۀ 

آزمايشی رشوع می شوند که در مدت اين دوره، مهلت های 

کوتاِه فسخ اِعامل می شوند. بعد از دورۀ آزمايشی، قرارداد 

می تواند با رعايت مهلت فسخ، باطل شود. 

کارگران زن، حق يک مرخصی زاميان با حقوق حداقل  

هفته را دارند.

 فصل  را ببينيد - سکنی گزيدن در تيچينو  

در صورت اخراج، عميقاً توصيه می شود که در ادارۀ 

کاريابی منطقه ای (URC) که در حني دورۀ اخطار فسخ نيز 

ذی صالح است، ثبت نام کنيد. در تيچينو، جاهای خالی 

کار معموالً در روزنامه ها يا در اينرتنت منترش می شوند؛ 

روابط شخصی نيز نقش مهمی را در جست وجوی يک 

اقتصاد سوييس بر توليد با کيفيت و نريوی کار بسيار ماهر 

استوار است. مهم ترين حوزه های اقتصادی شامل بانک ها، 

رشکت های بيمه، گردش گری، تجارت، ميکروتکنولوژی، 

های تِک، بيوتکنولوژی، داروسازی، ساخت وساز می باشند. 

بخش خدمات بيش ترين تعداد شاغالن را دارد. 

در تيچينو، بخش های اصلی اقتصادی، بخش های مالی، 

امانی، بيمه ای، تجاری، بيوتکنولوژيکی، ساخت وساز و 

گردش گری هستند. بخش اعظم کارگران ساکن در سوييس 

در رشکت های کوچک و متوسط کار می کنند. 

, ساعت در هفته برای کارگران متام وقت  ميانگني آن 

است که حق حداقل  روز مرخصی در سال را دارند. به 

اين روزهای مرخصی، برحسب کانتون،  يا  روز تعطيل 

عمومی نيز اضافه می شوند. اعتصابات نادر هستند و 

سطوح غيبت به حداقل کاهش يافته اند. اما تفاوت های 

دست مزد برای سطوح برابر، می توانند از منطقه ای 

به منطقه دیگر تغییر کنند. در سوييس هيچ حداقل 

دست مزدی که در قانون تعيني شده باشد، وجود ندارد: 

معموالً بني کارفرما و کارگر توافق می شود. 

کارکردن در تيچينو

کار بازی می کنند. کارگرانی که برای ديگران کار می کنند 

و هنوز به سن  سال نرسيده اند، به طوراجباری دربرابر 

بيکاری بيمه می شوند. برای تعلق حق بيمه بيکاری، 

بيمه شدگان بايد به مدت حداقل دوازده ماه در طول دو 

سال آخر کار کرده باشند، ساکن سوييس باشند و مجوز 

کار داشته باشند. به لطف موافقت نامه تردد آزادانه افراد، 

دوره های بيمه ای حاصل شده در يک کشور اتحاديه اروپا/

انجمن تجارت آزاد اروپا نيز به رسميت شناخته شده اند.

 فصل  را ببينيد – سکنی گزيدن در تيچينو  

بسياری از جوانان در پايان آموزش اجباری، يک دوره 

کارآموزی (آموزش حرفه ای پايه) را می گذرانند: بدين 

ترتيب يک آموزش عملی دريافت می کنند و در يک 

مدرسه حرفه ای درس می خوانند. همراه با آموزش حرفه ای 

می توانند به يک مهارت حرفه ای نيز دست يابند. هم چنني 

نهادهای مختلف فرصت های آموزش برای بزرگ ساالن 

را فراهم می کنند. در سوييس، کارفرمايان ارزش زيادی 

برای مدارک تحصيلی و گواهی های کار قايل هستند. 

ادارۀ فدرال آموزش حرفه ای و تکنولوژی مسئول ارزيابی 

برابری مدارک و گواهی های اخذشده در خارج در متام 

بخش آموزش حرفه ای و مدارک عالی تحصيلی است. 

برای دانش نامه ها، مشاغل بهداشتی دانشگاهی و غري آن، 

نهادهای ذی صالح ديگری وجود دارند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

روزهای تعطيل در تيچينو: 

 ( / روز اول سال (

( / عيد ظهور مسيح (

 ( / سنت جوزف (

دوشنبه عيد پاک

 ( / جشن کار (

عروج عيسی مسيح به آسامن

 (Pontecoste) دوشنبۀ پنطیکاست

عيد پيکر مسيح (کورپس کريستی) 

( / قديسان پيرت و پُل (

 ( / جشن ملی سوييس (

 ( / عروج حرضت مريم به آسامن (

 ( / همۀ قديسان (

( / حرضت مريم معصوم (

 ( / کريسمس (

 ( / سنت اِستفان (
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اقتصاد، ماليات و وسايل ارتباطاتی

تقريباً متامی شهرهای تيچينو دارای يک اداره پست 

هستند. درمورد نامه ها، مکاتبات به دسته A (پيشتاز) 

و B تقسيم می شوند، اما بسته ها به پيشتاز و اقتصادی 

تقسيم می گردند. هزينه ها برحسب فُرمت، وزن و 

رسعت تحويل انتخاب شده، متفاوت هستند. به لطف 

خدمات ارايه شده توسط PostFinance، در ادارات 

پست می توان پرداخت ها يا عمليات مالی را نيز انجام 

داد. بنابه درخواست، در صورت عدم حضور موقت، 

نامه ها و بسته ها می توانند در ادارۀ مبانند که در 

صورت نقل مکان، بايد بالفاصله به آن اداره اطالع 

داده شود.

بانک ها، گردش گری و تجارت
پس از کوه ها، شکالت و پنري، تصويری که به طورغريزی 

هنگام فکرکردن به سوييس به ذهن می رسد، بدون شک 

تصوير مربوط به بانک هاست. بانک ها بازی گران اصلی 

حوزۀ مالی سوييس هستند که فعاليت ممتاز آن ها، 

مديريت رسمايه ها است. بخش مالی اهميت بااليی دارد: 

٪ در ايجاد ارزش اقتصاد سوييس  به ميزان بيش از 

٪ جمعيت در بانک ها، رشکت های  مشارکت دارد. بيش از 

بيمه و ساير مؤسسات مالی فعاليت می کنند. قطب های 

اصلی مالی، زوريخ، تيچينو و بازل هستند. حساب های 

دست مزد يا پس انداز را می توان نزد بانک ها يا ادارات 

پست افتتاح کرد که تحت رشايطی دقيق، وام نيز 

٫ خودپرداز می توان وجه  می دهند. در بيش از 

نقد دريافت کرد و عمليات بانکی انجام داد. کارت های 

اعتباری اصلی در همه جا حتی در تيچينو پذيرفته 

می شوند.

بخش حياتی ديگر برای اقتصاد سوييس، بخش گردش گری، 

و به خصوص هتل ها و رستوران ها هستند جايی که 

به طورسنتی بسياری از افراد خارجی االصل کار می کنند. 

تيچينو، و به ويژه مناطبق لوکارنو/اَسکونا و لوگانو، يکی از 

مقصدهای اصلی توريستی کشور است. 

: باز  : تا  در تيچينو، مغازه ها معموالً از ساعت 

 : هستند به استثنای پنج شنبه که معموالً تا ساعت 

: منی بندند.  باز هستند. در روز شنبه، قبل از ساعت 

برخی از فروشگاه های بزرگ، مغازه های کوچک محلی 

و بسياری از پمپ بنزين ها از استثنائات ساعت کاری 

برخوردارند که به آن ها اجازه می دهد تا شب ديروقت، 

يک شنبه ها يا در طول روزهای تعطيل باز باشند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

سوييس که عمالً فاقد منابع معدنی و مساحتی محدود 

است، رفاه خود را مديون تجارت با خارج است. بازار 

داخلی نسبتاً متوسط، توليدکنندگان سوييسی را ترغيب 

کرده تا برای تضمني بازده رسمايه گذاری های انجام شده، 

به آن سوی مرز رجوع کنند. سوييس مواد اوليه را وارد 

می کند و کاالهای با کيفيت بسيار باال را صادر می کند: 

مملو از رشکت های کوچک و متوسط است که معموالً 

کمرت از  کارمند متام وقت دارند که معرف حدود 

دوسوم نريوی کل کار هستند. 

بزرگ ترين رشکت سوييسی نستله که مهم ترين گروه 

غذايی جهان است، می باشد.

 فصل  را ببينيد – کارکردن در تيچينو 

ماليات ها و اظهارنامۀ درآمدها
کانتون و شهرها از درآمد و ثروت کسی که در تيچينو 

مقيم يا ساکن است، ماليات می گريند. عالوه براين، ماليات 

مستقيم فدرال برای کنفدراسيون دريافت می شود. کارگران 

خارجی بدون پروانه اقامت، مشمول ماليات بر منبع درآمد 

ناشی از فعاليت کاری هستند. ماليات بر درآمد مستقيامً 

توسط کارفرما از حقوق کرس می شود. خدمات اخذشده از 

يک مؤسسۀ بيمه نيز مشمول ماليات هستند که جای گزين 

پرداخت حقوق به عنوان خدمات بيمه دربرابر بيکاری 

می شوند. هر ساله الزم است يک اظهارنامۀ درآمد تنظيم 

شود. شهرداری ها مسئول ارسال اظهارنامه ها و هم چنني 

دريافت ماليات های کانتونی و شهری هستند. بسياری 

از مؤسسات عمومی و خصوصی و هم چنني اتحاديه های 

صنفی می توانند در تنظيم اظهارنامه ها کمک کنند. 

اطالعات بيشرت را از شهرداری محل اقامت بخواهيد.

وسايل ارتباطی
وسايل ارتباطی جديد مثل اينرتنت و تلفن همراه در همه 

جا در سوييس وجود دارند و از پوشش عالی برخوردار 

هستند. شبکه تلفن ثابت و شبکه تلفن همراه توسط 

برخی اپراتورها در متام کشور اداره می شوند. رشکت های 

بسياری محصوالت مربوط به ارتباطات تلفنی را ارايه 

می کنند. هم چنني می توان از اينرتنت برای متاس تلفنی 

استفاده کرد. بخش اعظم خانه ها، برنامه های راديويی 

و تلويزيونی را از طريق کابل دريافت می کنند. اغلب 

برای دريافت برنامه ها از کشورهای خارج از اروپا الزم 

است از يک آننت ماهواره ای استفاده شود. دريافت امواج 

راديوتلويزيونی، هم چنني از طريق تلفن همراه يا اينرتنت، 

پولی است: الزم است در رشکت Billag SA ثبت نام کنيد 

که مسئول دريافت اشرتاک است و کنرتل های منظمی را 

هم انجام می دهند.

 اطالعات مفيد را ببينيد
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وسايل حمل ونقل عمومی
مناطق لوگانو، لوکارنو، ِمندريزيو/کياّسو و ِبلّينتزُنا، 

دارای خطوط متعدد اتوبوس شهری و حومۀ شهری 

: تا ساعت حدود  هستند که معموالً از ساعت 

: خدمات رسانی عالی، دايم و منظم روزانه دارند. 

شهرهای حومه و دره های تيچينو به لطف خدمات رشکت 

AutoPostale Svizzera SA و ساير رشکت های خصوصی 

حمل ونقل با قطب های شهری در ارتباط هستند.

خدمات راه آهن شهری TiLo نيز، هر نيم ساعت، ارتباط 

بني آيرولو/بياسکا و کياّسو/کومو (S10)، بني کياّسو و ميالن 

(S11)، بني کاستيونه-آرِبدو/ِبلّينتزُنا و لوکارنو (S20) و بني 

 (S30) کاستيون-آرِبدو/ِبلّينتزُنا و لوئينو/فرودگاه مالِپنسا

را تضمني می کند. S60  (FLP) لوگانو را به پُنته تِِرزا و 

قطارهای منطقه ای FART لوکارنو در دومودوّسوال متصل 

می کند. 

قطارهای راه آهن فدرال سوييس (FFS) از ميان تيچينو 

عبور می کنند و آن را با شهرهای اصلی سوييس و اروپا در 

متاس مستقيم قرار می دهند. فرودگاه لوگانو (Lugano) در 

آنيو (Agno) به تيچينو اين امکان را می دهد که به لطف 

ارتباط با مراکز اتصال ژنو، زوريخ و رُم، بخشی از شبکه 

هوايی بني قاره ای باشد. 

 ،(Lugano) و لوگانو (Maggiore) در درياچه های ماّجوره

خطوط کشتی رانی متعددی خدمت رسانی می کنند. 

بسياری از کوه های تيچينو، مثل برخی از روستاهای 

دورافتاده، با قطار کابلی، راه کابلی، تله کابني و يک 

راه آهن در کرماليِرئا قابل دست رسی هستند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

اشرتاک Arcobaleno امکان تردد آزادانه با متام وسايل 

عمومِی تعرفه ای تيچينو را فراهم می کند. با اشرتاک 

”نيم بها“ امکان استفاده از متام وسايل حمل ونقل عمومی 

سوييس با نصف قيمت وجود دارد. در ايستگاه های 

راه آهن، انواع تخفيف ها و اشرتاک ها برای کودکان، 

جوانان، دانشجويان، خانواده ها و افراد مسن وجود دارند. 

بسياری از شهرداری ها تسهيالتی را برای اشرتاک ها و 

کارت های روزانه ارايه می کنند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

سوييس يکی از مرتاکم ترين شبکه های حمل ونقل در 

جهان را دارد. قطارها، تراموا، مرتو و اتوبوس با بس آمد 

بااليی تردد می کنند و رستارس کشور را پوشش می دهند. 

در تيچينو، به دليل شکل طبيعی کانتون، و نيز در بعضی 

موارد عرضۀ محدود خدمات و برخی عادات تثبيت شده، 

برای جابه جايی، معموالً متايل به استفاده از اتومبيل در 

ارجحيت قرار می گريد.

حمل ونقل

در سوييس رانندگی از سمت راست است و قاعدۀ حق 

تقدم از راست معترب است. در بزرگ راه ها، محدوديت 

رسعت  کيلومرت در ساعت، در جاده های بزرگ  

کيلومرت در ساعت، در جاده های کانتونی  کليومرت در 

ساعت، در محله ها  کيلومرت در ساعت و در برخی 

مناطق مسکونی  کيلومرت در ساعت است. سطح 

, در هزار تعيني  ميزان الکل در خون در حني رانندگی، 

شده است: برای برخی مشاغل، مثل رانندگان حرفه ای، 

اين حد به ميزان صفر تعيني شده است. درمورد تقاطع ها 

در جاده های باريک، خودرويی که باال می رود نسبت 

به خودرويی که پايني می آيد حق تقدم دارد. استفاده از 

کمربند امينی در صندلی های جلو و عقب الزامی است 

و استفاده از تلفن همراه در حني رانندگی، رسامً ممنوع 

است.
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گواهی نامه رانندگی
برای رانندگی در سوييس، يک مجوز رانندگی (برای 

راننده) و يک مجوز تردد (برای خودروهای موتوری) 

الزم است. رانندگان خودروها می توانند فقط در  ماه 

اول اقامت در سوييس، از گواهی نامه های خارجی برای 

خودروهای مجاز (با مجوزهای دسته B و C) استفاده 

کنند. برای اين کار الزم است سن شام  سال متام 

باشد. در انقضای  ماه، شهروند مربوطه موظف است 

درخواست مجوز سوييسی بکند، گواهی نامۀ رانندگی 

خارجی بايد در بخش تردد در کامورينو ثبت شود و 

شهروند خارجی يک گواهی نامه سوييسی دريافت خواهد 

کرد. 

برای شهروندان اتحاديه اروپا/انجمن تجارت آزاد اروپا، 

برخالف کسانی که اهل کشورهای ثالث هستند، امتحانات 

رانندگی کنرتلی وجود ندارند. کسی که گواهی نامه رانندگی 

ندارد بايد در يک آموزش گاه رانندگی آموزش ببيند و يک 

امتحان نظری که می تواند فقط به يکی از سه زبان ملی 

(ايتاليايی، فرانسوی و آملانی) باشد و يک امتحان عملی 

را بگذراند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

خودرو
يک خودروی وارداتی در لحظۀ ورود به سوييس بايد 

بالفاصله به گمرک گزارش داده شود. ظرف مدت يک سال 

از تاريخ ورود به سوييس (مجوز B يا C) شهروند خارجی 

بايد خودرو را با پالک و گواهی های تردد سوييسی مجهز 

منايد. قبل از اعطای پالک، خودرو بايد تحت يک معاينه 

دقيق فنی قرار گريد. متامی صاحبان خودروهای موتوری 

 (RC) موظف هستند که يک بيمه نامه مسئوليت مدنی

را امضا کنند که خسارات واردشده توسط بيمه شده به 

اشخاص ثالث را جربان می کند. ضمناً بايد يک ماليات 

 (Casco) ساالنۀ تردد جاده ای پرداخت شود. بيمه کاسکو

که اجباری هم نيست، غرامت خسارات وارده به خودروی 

خودی را پرداخت می کند.

تردد در بزرگ راه های سوييس (در تيچينو در بزرگ راه 

A2 و A13) پرداخت يک عوارض ساالنه به شکل برچسب 

(تصويری) اجباری را مقرر می دارد که بايد روی شيشه 

جلوی خودرو چسبانده شود. پارکينگ ها معموالً پولی 

هستند. مناطق آبی رنگ رايگان اما با زمان محدود هستند 

و نياز به يک کارت ساعت دارند که بايد روی شيشه 

جلوی خودرو قرار داده شده باشد. برای تردد با دوچرخه 

نيازی به برچسب نيست: کاله کاسکت مثل سيستم 

روشنايی مناسب به شدت توصيه می شود.

 اطالعات مفيد را ببينيد
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بيمه درمانی (LAMal)، هزينه های بيامری، زاميان و 

نيز هزينه های حوادث را درصورتی که ازسوی کارفرما 

پيش بينی نشده باشد، پوشش می دهد. کسی که حداقل 

هشت ساعت در هفته کار می کند به طوراجباری دربرابر 

حوادث غريحرفه ای (LAINF) بيمه می شود. بيمه اجباری، 

هزينه های درمان رسپايی ارايه شده توسط پزشکان 

و داروهای تجويزشده، بسرتی در بخش های عمومی 

بيامرستان های کانتون محل اقامت يا در صورت نياز يا 

اضطرار، در بيامرستان های خارج از کانتون را پوشش 

می دهد. هم چنني خدمات کمک و درمان در منزل 

(Spitex)، هزينه های خانه های سال مندان و هزينه های 

توان بخشی پزشکی نيز دربرگرفته می شوند. درمان های 

دندان پزشکی فقط در صورتی که به بيامری های وخيم 

مربوط باشند، جزو بيمه اجباری هستند. بنابراين مخارج 

دندان پزشکی بايد به طورمستقل پرداخت شوند. عالوه بر 

پوشش پايه اجباری، امکان عقد قراردادهای بيمه تکميلی 

غرياجباری نيز وجود دارند که مثالً هزينه های آسايش 

بيشرت در زمان بسرتی در اتاق نيمه خصوصی يا خصوصی 

در بيامرستان يا در کلينيک ها را پوشش می دهند. 

داروهايی که نياز به تجويز نسخه دارند مستقيامً توسط 

پزشک داده می شوند يا می توانند از داروخانه گرفته شوند. 

ساير داروها را می توان از فروشگاه های داروهای گياهی 

تهيه کرد.

حق بيمه درمانی برحسب صندوق و محل اقامت 

متفاوت هستند. کسی که تصميم می گريد انتخاب 

پزشکان يا بيامرستان ها را محدود کند يا مبلغ فرانشيز 

را افزايش دهد، از يک تخفيف حق بيمه برخوردار 

می شود. بيمه شدگانی که رشايط اقتصادی پايني آن ها تأييد 

شده است، حق استفاده از تخفيف حق بيمه را دارند. 

صندوق های بيامران، معموالً هزينۀ درمان های انجام شده 

يا توصيه شده توسط پزشکان را بازپرداخت می کنند و اين 

پزشکان موظف هستند به بيامرانشان درمورد خدمات 

بدون بازپرداخت وجه اطالع رسانی کنند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

در سوييس هر شهروند، پزشک شخصی خود (پزشک 

خانواده) را انتخاب می کند. اين پزشک، اولني نقطۀ مرجع 

است که برای متام مسايل مربوط به سالمت، و هم چنني 

در موارد اضطراری به وی مراجعه می شود. به طورمعمول، 

مستقيامً به بيامرستان مراجعه منی شود. هرگاه زبان 

مشرتک بني بيامر و پزشک وجود نداشته باشد، برای انجام 

مکاملات تخصصی توصيه می شود که يک مرتجم واجد 

رشايط همراه خود داشته باشيد.

 اطالعات مفيد را ببينيد

هر شخص ساکن سوييس بايد يک قرارداد بيمه درمان را 

ظرف مدت سه ماه از ورودش منعقد کند. بيمه درمانی 

اجباری، دست رسی همگان به درمان کامل و با کيفيت در 

کانتون خود را تضمني می کند. 

رشکت بيمه گر می تواند آزادانه از بني حدود  صندوق 

مجاز بيامران انتخاب شود تا خدمات بيمه درمانی اجباری 

را ارايه دهند. صندوق های بيامران بايد ذی نفع را بدون 

توجه به سن و وضعيت سالمت، بدون قيدورشط و مهلت 

انتظار، بيمه کنند. کودکان بايد ظرف مدت سه ماه از تولد 

بيمه شوند. 

کسی که به طورموقت سکونت دارد، می تواند از اجبار 

بيمه معاف باشد البته درصورتی که دارای يک پوشش بيمه 

درمانی باشد که خدماتی حداقل برابر با صندوق های 

سوييسی را ارايه دهد.

بهداشت و درمان

سازمان بيامرستانی کانتون تيچينو به خاطر ارايۀ 

خدمات بهداشتی چندگانه و با کيفيت خوب که به 

بيامران اجازه می دهد يک ساختار واحد تخصصی 

با شاخه های مختلف را داشته باشند، متاميز است. 

عالوه براين وجود شش ساختار در داخل قلمرو تيچينو، 

ارايه خدمات بيامرستانی جامع و نزديک به محل را 

بدون توجه به محلی که خدمات از آنجا درخواست 

شده اند، تضمني می کند. هم چنني، در تيچينو 

کلينيک های تخصصی با کيفيت باال، درمان گاه های 

متعدد برای سال مندان، مؤسسات و ساختارهايی برای 

اشخاص دارای معلوليت ذهنی و روانی، و خدمات 

درمان در منزل وجود دارند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

هدف از ارتقای سالمت، حفظ و افزايش پتانسيل 

سالمت جمعيت است. سه بخش کالسيک ارتقا، 

عبارت از فعاليت جسامنی، تغذيه و اوقات فراغت 

هستند. بهداشت و ارتقای سالمت، وظايف اصلی 

بهداشت عمومی هستند: از جمله اموری که 

کنفدراسيون خود را وقف آن ها می کند، مبارزه و 

پيش گريی از بيامری های عفونی است و به بيمه های 

اجتامعی، پژوهش و حفاظت از محيط زيست نيز 

اشتغال دارد. کانتون ها، پوشش بهداشتی و درمانی 

را برای مردم تضمني می کنند درحالی که شهرداری ها 

مسئول بهداشت در سطح محلی هستند.  کانتون ها 

و شهرداری ها عالوه براين، خدمات پزشکی مختلف 

از جمله پزشکان کانتونی، خدمات پزشکان و 

دندان پزشکان مدارس، خدمات اجتامعی-بهداشتی و 

اجتامعی-روان پزشکی را سازمان دهی می کنند.
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تأمني اجتامعی

است:  استوار  زير  پايه های  بر  ستونی  سه  سيستم 

دوم)  (ستون  تأمني حرفه ای  اول)،  (ستون  دولتی  تأمني 

اين سه ستون،  (ستون سوم). هدف  تأمني خصوصی  و 

از  حفظ آهنگ زندگی عادی حتی در صورت پريی، 

برای  برای خود شخص و هم  کارافتادگی و مرگ، هم 

می باشد.  خانواده  بازمانده  اعضای 

بيمه  و   (AVS) بازماندگان  و  بيمه پريی  اول  ستون  در 

سوييس  در  که  کسی  می بينيم.  را   (AI) ازکارافتادگی 

مشمول  به طورخودکار  می کند  کار  يا  دارد  اقامت 

از  از حقوق،  بيمه ها مستقيامً  AI می شود. حق  و   AVS

می شوند.  ثروت شخصی کرس  از  يا  دست مزد رشکتی 

مردان با سن بيش از  سال و زنان با سن بيش از 

کنند   AVS بيمه  درخواست  می توانند  دارند،  سال   

 .( (وضعيت در سال 

سوييس  اجتامعی  بيمه های  سيستم  اساسی  رکن   AVS  

می کند:  پيش بينی  را  اصلی  دو حقوق  واريز  و  است 

عنرص  يک  سوييس  دولت  در  اجتامعی،  تأمني 

تأمني  اين  از  بخشی  به عنوان  است.  تعيني کننده 

اساسی  قانون  در  که  ستونی،  سه  سيستم  امنيت، 

مانند  را  حرفه ای  و  رفاه شخصی  است،  گنجانده شده 

يا  ازکارافتادگی  افراد خانواده در دوران پريی،  رفاه 

با  اجتامعی  بيمه های  رسمايۀ  می کند.  تضمني  فوت 

کنفدراسيون  و  کارفرمايان  بيمه شدگان،  بيمه های  حق 

می شود. تأمني  کانتون ها  و 

مددکاری عمومی (مددکاری اجتامعی) به افراد فقري 

کمک می کند. بعد از تجزيه و تحليل دقيق و بررسی 

وضعيت شخصی آن ها، حداقل الزم برای زندگی را 

دريافت می کنند و مشمول بيمه درمانی می شوند. 

هم چنني، افراد ذی نفع مشاوره هايی را درمورد چگونه 

سپری کردن اين مرحله از بحران شان دريافت می کنند 

که آن ها را بيشرت درمورد رسنوشت و انتخاب هايشان 

مسئول می سازد. عالوه بر مددکاری اجتامعی دولت، 

سازمان های عام املنفعۀ بی شامری وجود دارند که با 

خدمات و کمک های مادی از افراد محتاج حاميت 

می کنند. با اين حال، اين حاميت جای گزين مددکاری 

اجتامعی عمومی منی شود. در بسياری از شهرها، 

هم چنني امکان اخذ اطالعات تکميلی از گيشه های 

Laps (قانون تطبيق و هم آهنگی خدمات اجتامعی) و 

ارسال درخواست برای خدمات اجتامعی وجود دارد. 

اطالعات کلی را می توان از متامی شهرداری های محل 

اقامت اخذ منود.

رسيده اند  بازنشستگی  سن  به  که  کسانی  برای  يکی 

پريی،  بازنشستگی  حقوق  بازماندگان.  برای  ديگری  و 

حرفه ای  زندگی  از  که  را  بيمه شدگانی  مالی  استقالل 

مستمری  از  هدف  می کند.  تضمني  گرفته اند،  کناره 

بی ثباتی  که  است  مطلب  اين  از  جلوگريی  بازماندگان، 

يا  والد  از مرگ يک  ناشی  به رنج  مالی،  وضعيت 

بيوه های  حساب  به  مستمری  اين  شود.  افزوده  همرس 

از  سال  بيش  که  بيوه هايی  يا  فرزند  دارای  بازماندۀ 

ازدواج شان گذشته  از  پنج سال  دارند و حداقل  سن 

می شود.  واريز  است، 

اگر هنوز  يا،  سال  تا   يتيم  کودکان  به  يک مستمری 

می گريد. تعلق  سال  تا   نکرده اند،  متام  را  تحصيل 

واريز  اشخاصی  حساب  به  کارافتادگی  از  مستمری 

معلوليت  يا  حادثه  بيامری،  به دليل  که،  می شود 

هستند.  ٪ حداقل  معلوليت  دارای  مادرزادی، 

ستون  ذی نفع  افراد  حياتی  احتياجات  تضمني  برای 

دارند. AVS/AI وجود  برای  تکميلی  اول، خدمات 
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ستون  معرف   (LPP) اجباری  حرفه ای  اجتامعی  تأمني 

از تأمني  با ستون اول، هدف  دوم است. همراه 

حفظ  تضمني  بازنشستگی)  (صندوق های  حرفه ای 

آهنگ زندگی عادی در طول دوران پريی، در صورت 

حقوق بگري  کارگران  متام  است.  فوت  يا  ازکارافتادگی 

 ٫ از  که قبالً در ستون اول بيمه شده اند و بيش 

 ( فرانک سوييس در سال (وضعيت در سال 

می شوند.  بيمه  اجباراً  دارند،  درآمد 

انجام  مستقل  درآمدزای  فعاليت  يک  که  افرادی 

به صورت  خود  بيمه کردن  به  نسبت  بايد  می دهند، 

متايل،  درصورت  شخصی  هر  منايند.  اقدام  اختياری 

رشايط  و  خود  بازنشستگی  صندوق  آيني نامۀ  برحسب 

بازنشستگی  درخواست  می تواند  خويش،  کارفرمای 

بکند. پيش ازموعد 

تشکيل  مقيد)  (پس انداز  فردی  تأمني  از  سوم  ستون 

مطلوب  زندگی  استاندارد  تضمني  برای  که  می شود 

به  تأمني خصوصی  می آيد.  به کار  شهروند  هر  برای 

 ( تأمني آزاد (ستون  ) و  تأمني  مقيد (ستون 

سياست  اقدامات  با  کنفدراسيون  می شود.  تقسيم 

ستون   از  مسکونی  مالکيت  ترويج  و  مالياتی 

خصوصی،  بيمه  رشکت های  و  بانک ها  می کند.  حاميت 

می دهند. ارايه  را  بيشرتی  شخصی  تأمني  فرصت های 

در  که  می گريند  تعلق  زنانی  به  زاميان  بيمه  مزايای 

 AVS بيمه  از زاميان تحت پوشش  طول  ماه قبل 

پنج  کاری حداقل  تجربۀ  دارای يک دوره  و  باشند 

از  بعد  اين خدمات در طول  هفته  باشند.  ماهه 

در  عادی  عايله مندی  هزينه  می شوند.  ارايه  زاميان 

کمک  خانواده ها  متام  مالی  مخارج  از  بخشی  پرداخت 

به  مشغول  بالغ  جوانان  و  نوجوانان  برای  می کند. 

پيش بينی  آموزش  برای  هزينه هايی  کمک  تحصيل، 

کارفرما  توسط  کمک ها  اين  رسمايه گذاری  شده اند. 

انجام می دهد.  را  آن ها  پرداخت  که  صورت می گريد 

يا  سال  تا   برای خانواده های دارای فرزندان 

و  کودکی  کمک هزينه های  ناکافی،  درآمد  با  و 

دارند.  وجود  تکميلی  کمک هزينه های 

را که  افرادی  از  اجتامعی، حاميت  اما مددکاری 

و  مادی  استقالل  می کند،  تضمني  هستند،  محتاج 

ترغيب می کند و ورود آن ها در جامعه  را  فردی آن ها 

از  آن ها جدای  دنبال می کند.  را  و محيط حرفه ای 

وارد عمل می شوند.  را رضوری می سازند،  آن  که  عللی 

دقيق  ارزيابی  يک  شامل  اجتامعی  مددکاری   ، معموالً

با  که  بدين صورت  می شود:  متقاضی  وضعيت  از 

با  متناسب  و  فردی  مددکاری  ذی نفع، يک طرح 

می شود. تنظيم  وضعيت 
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در صورت فوت، يک پزشک بايد گواهی فوت را تنظيم 

کند. فوت ها در بيامرستان  مستقيامً توسط مديريت 

بيامرستان گزارش می شوند. در ساير موارد، اطالع دادن 

به شهرداری، با ارايۀ گواهی فوت پزشک، وظيفۀ افراد 

خانواده است. شهرداری ها درمورد امکانات دفن و 

مراحلی که بايد انجام شوند، اطالعاتی را ارايه می کنند. 

اگر کسی قصد برگزاری يک مراسم دينی را داشته 

باشد، اين مراسم بايد به طورمستقل سازمان دهی شود. 

برای اجتامعات غريمسيحی، يک قربستان برای 

مسلامنان و يک قربستان برای يهوديان وجود دارند که 

هر دو در لوگانو هستند.

با گذراندن دوره های زبان ايتاليايی و حساس شدن به 

سيستم ما، دوره های ويژۀ مادران با کودکان در سن 

پيش دبستانی يا با رشکت در انجمن ها و روی دادها داشته 

باشند.

در سوييس، متام مردان و متام زنان حق تصميم گريی آزاد 

برای انتخاب همرس را دارند. ادارۀ ثبت احوال محل اقامت 

زوجني، اطالعات مربوط به مدارک الزم را ارايه می کند و 

ازدواج مدنی را سازمان دهی می کند. کسی که می خواهد 

يک مراسم دينی نيز بگريد، بايد آن را با جامعه دينی خود 

سازمان دهی کند.

ازدواج مختلط و شهروندان خارجی
وقتی که يکی از زوجني يا هر دو زوجني آينده، شهروندان 

خارجی باشند، در روند برگزاری مراسم ازدواج مدنی، 

ارايۀ يک رسی مدارک شخصی قابل اخذ در کشور مبدأ يا 

از طريق سفارت خانه ها يا کنسول گری ها رضوری است. 

بنابراين شديداً توصيه می شود که متامی اطالعات الزم 

مربوط  به موقع نسبت به تاريخ انتخاب شده تهيه شوند. 

هنگامی که زوجني تابعيت های متفاوتی دارند، بعد از 

ازدواج، درصورتی که اين موضوع در قانون کشورهای 

مربوطه پيش بينی شده باشد، آن ها می توانند تابعيت 

همرس را اخذ کنند. برای ازدواج های مختلط، اقامت 

شهروند خارجی در سوييس به مدت زمان حداقل  سال 

بستگی دارد. دفاتر منطقه ای ثبت احوال، مراحل مقدماتی 

برای ازدواج را فراهم کرده، مراسم ازدواج را برگزار 

می کنند و مستخرجه های مربوطه را صادر می منايند. در 

سوييس، زوج های هم جنس منی توانند ازدواج کنند، اما 

امکان تشکيل يک هم زيستی ثبت شده را دارند.

خانواده امروزه به عنوان يک اجتامع زندگی پايه ريزی شده 

براساس روابط بني والدين و فرزندان، تعريف می شود. 

محلی ممتاز برای پذيرش است که محبت، حاميت و 

حفاظت را تضمني می کند و نقطۀ عطفی برای متامی 

اعضای آن می باشد. خانواده يک عنرص اساسی از جامعه، 

يک واقعيت عاطفی، تربيتی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و 

اجتامعی و محلی برای برخورد، تعميق، گفت وگو، احرتام 

متقابل، انتقال ارزش ها و استحکام بني نسل ها است. هر 

فرد، اولني تجربيات اجتامعی را در خانواده کسب می کند 

که بايد پتانسيل گسرتش منابع رضوری برای زندگی مثل 

حاميت، ترغيب متقابل، تقسيم مسئوليت ها، ارتقای 

استقالل را (به فرد) ارايه کند. برخی از فرهنگ های مبدأ 

افراد خارجی که در تيچينو ساکن شده اند، هميشه هم 

هامن درک غربی را از خانواده، برابری بني جنسيت ها و 

تربيت فرزندان ندارند: با حفظ آداب و رسوم کشور مبدأ 

در داخل هستۀ خانواده، اميد می رود که متامی اعضای 

آن فرصت مقايسۀ آزاد خود با اصول و ارزش های کشور 

پذيرنده را نه فقط از طريق کار يا مدرسه، بلکه هم چنني 

هم زيستی، جدايی و طالق
هم زيستی اشخاصی که ازدواج نکرده اند يا تحت رژيم 

هم زيستی ثبت شده اند، عواقبی ندارد. به استثنای مواردی 

مثل دست يابی به برخی خدمات اجتامعی، به طورکلی 

حقوق و وظايف مثل هر شخص مجرد ديگری اِعامل 

می شوند. برای هم زيستی، شهرداری محل اقامت و ادارات 

منطقه ای ثبت احوال ، مراجع اصلی هستند. عواقب 

جدايی يا طالق بر جنبه های فردی و اجتامعی تأثري 

می گذارد به خصوص اگر فرزندانی وجود داشته باشند. 

عالوه براين امکان تأثريات بر روی مجوزهای اقامت نيز 

می تواند وجود داشته باشد. همواره، اغلب زوج هايی 

که جدا می شوند يا طالق می گريند، توافقاتی را انجام 

می دهند که عواقب تصميم شان را تنظيم می کنند. اين 

"ميانجی گری" در پی بازبينی قانون مدنی سوييس، که 

مفهوم تقصري را که قبالً به يکی از زوجني استناد می شد، 

کالً حذف کرده، تسهيل شده است.

تولدها
تولدها در بيامرستان، توسط مديريت بيامرستان مستقيامً 

به ادارۀ ثبت احوال مربوطه اطالع داده می شود. اما 

تولدهايی که در منزل صورت می گريند بايد شخصاً توسط 

افراد خانواده، پزشک يا ماما به ادارۀ ثبت احوال اطالع 

داده شوند. نوزادان ظرف سه ماه پس از تولد بايد (برای 

خدمات درمانی) به يک صندوق بيامران معرفی شوند. 

اگر می خواهيد يک مراسم دينی بگرييد، اين امر می تواند 

توسط جامعه دينی خودتان سازمان دهی شود.

خانواده
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کودکان و جوانان

مهد کودک ها و خانواده های روزانه
مهد کودک ها در تيچينو معموالً به کودکان از صفر تا سه 

سال مربوط می شوند. مراکز روزانه با ظرفيت پذيرش بيش 

از  کودک، که بيش از  ساعت در هفته باز هستند و از 

شورای ايالت مجوزی دريافت کرده اند، مهد کودک تلقی 

می شوند. مهد کودک ها بايد دارای تجهيزات الزم برای 

پذيرش کودکان و انجام فعاليت های روزمره (خواب، غذا، 

بهداشت فردی)، و هم چنني وسايل متيز و پرورشی مناسب 

باشند. 

خانواده روزانه، شخص يا زوج يا خانواده ای است که، در 

قبال دست مزدی کم، در اقتصاد خانگی خود، در طول روز 

(ترجيحاً هنگام غذای نيم روز و بعد از مدرسه) حداکرث از 

 کودک که معموالً کمرت از  سال دارند به طورهم زمان 

پذيرايی می کند. در بسياری از شهرداری ها، مراکزی هستند 

که يک فرصت عالی برای اجتامعی کردن کودکان و حاميت 

از مادران را ارايه می کنند. کلينيک های رسپايی کودکان، 

پزشکان متخصص کودکان و خدمات درمان در منزل، نقش 

مهمی در پيش گريی و درمان بيامری های کودک و مادر 

دارند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

در اولني سال های زندگی، پايه های مهم رشد فرد ساخته 

می شوند. بنابراين در سوييس، به بخش حاميت در دوران 

کودکی توجه ويژه ای می شود، حاميتی مهم برای متامی 

کودکان، که قابليت های حرکتی، زبانی، ادراکی و اجتامعی 

آن ها را گسرتش می دهد. اين حاميت با يک رابطۀ گرم 

و اطمينان بخش با والدين و يک روی کرد تربيتی منسجم 

و هم چنني کمک خارجی از طرف پرسنل متخصص، داده 

می شود. کودکانی که در خانواده های محروم از نظر 

اجتامعی-اقتصادی رشد می کنند بيشرت در خطر رشايط 

نامساعد در رشدشان هستند. اغلب، اين محروميت ها 

بعداً خود را به صورت فروکش موفقيت در مدرسه، در 

آموزش و در بازار کار بروز می دهند. 

فرزندان مهاجران، از فرصت های آموزشی، امدادی و 

تربيتی در چهارچوب حاميت در دوران کودکی بيش ترين 

بهره را می برند. 

بنابراين هدف، افزايش دست رسی به فرصت های 

درنظرگرفته شده برای والدين و کودکانی با سابقۀ مهاجرت، 

تيچينو با ترويج فعاليت پذيرش تکميلی در خانواده ها و 

در مدرسه در طول ساعات کار يا آموزش والدين، استقالل 

و مسئوليت خانواده ها را تسهيل می کند تا سازگاری بني 

خانواده، کار و آموزش ايجاد شود. ارايۀ ساختارهايی مثل 

(مهد کودک ها، خانواده های روزانه، مراکزی که فعاليت 

فوق برنامه تحصيلی را سازمان دهی می کنند، مراکز آموزش 

ارتباطات اجتامعی) از نظر کمی، احتياجات منطقه کانتون 

را برطرف می کند و کيفيت را در رشايط پذيرش، تضمني 

می منايد. جنبۀ مهم ديگر حاميت از خانواده ها، حاميت از 

والدينی است که در انجام امور خود با مشکالتی مواجه 

شده اند: برای مواجهه با اين موضوع، تيچينو از سازمان ها، 

گروه ها و انجمن هايی که اين گونه پروژه ها و خدمات را 

پيشنهاد می کنند، حاميت می کند.

مثل متام اروپا، در سوييس و در تيچينو نيز، امروزه 

بسياری از افراد، بازيافت اشيای کهنه و دست دوم، که 

هنوز در وضعيت خوب و با قيمت پايني هستند مثل 

اسباب بازی ها، کتاب ها، مبل ها، ابزارها، لوازم خانگی 

برقی و لباس ها را ترجيح می دهند. در تيچينو بازارهای 

کوچکی از اجناس کهنه در محله های اصلی، هم چنني 

 ،ACSI (www.acsi.ch) به ابتکار انجمن هايی مثل

Caritas Ticino (www.caritas-ticino.ch )، صليب رسخ 

 www.redcross.ch)، Emmaus) سوييس، بخش تيچينو

SOS Ticinio (www.sos-ti.  ،((www.emmaus-arce.ch

Ticino (www.sos-ti.ch (ch) وجود دارند. عالوه براين 

بسياری از شهرداری ها، دارای مراکز سازگار با محيط 

زيست هستند که امکان بردن ضايعات خانگی و 

باقی مانده های گياهی، انبار کردن کاالهای کهنه به اين 

مکان ها و نيز يافنت اشيای قابل استفاده وجود دارد.

برای بهبودبخشيدن توانايی های بني فرهنگی افراد 

منصوب شده برای مددکاری است.

 اطالعات مفيد را ببينيد

جوانان و اوقات فراغت
برای جوانان، اوقات فراغت بايد به عنوان يک فعاليت 

خارج از روند عادی تحصيل و کار و به عنوان زمان 

آموزشی و بازسازی کننده انسان تلقی شود. محلی ممتاز 

برای اجتامعی شدن و متحدشدن، جايی که نوجوان بايد 

بتواند تجربه آزمايی کند، فضايی برای عمل بيابد و 

تجربيات الزم برای دست يابی به دنيای بزرگ ساالن را 

به دست آورد. تعهد بزرگ ساالن بايد به سمت و سوی 

ترغيب و حاميت باشد و به جوان اجازه دهد تا بازی گر 

و شخصيت اصلی وقت خودش باشد و از اين موضوع 

اجتناب شود که جوان به يک متاشاگر و  مرصف کنندۀ ای 

منفعل برای پيشنهادهايی باشد که توسط ديگران طراحی، 

اجرا و سازمان دهی شده اند. تيچينو مراکز فعاليت جوانان، 

اردوها، مراکز بازی و فعاليت های ورزشی فراوانی را به 

آن ها ارايه می کند. از طريق ورزش، بسياری از جوانان 

خارجی و سوييسی ياد می گريند تا با هم مالقات کنند، 

يک ديگر را بشناسند، با هم مباحثه کنند و به يک ديگر 

احرتام بگذارند. عالوه براين برای جوانان امکان استفاده 

از مشاوره و حاميت اقتصادی برای پروژه های خالقانه 

و ابراز کننده شان، و نيز رشکت در شورای جوانان کانتون 

وجود دارد.

 اطالعات مفيد را ببينيد
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دين

بنابراين در سوييس، منی توان يک فرد را به دليل انتخاب ها 

و انجام امور دينی، تشويق يا تنبيه کرد. درحال حارض 

هم چنني به دليل نرخ باالی مهاجرت، چهارچوب مذهبی 

رصيحاً متنوع تر شده و حضور ساير اديان و شيوه های 

اظهارنظر دينی در تيچينو يک واقعيت است: اکرثيتی 

٪) را می بينيم که پس از آن  از کاتوليک ها (حدود 

پروتستان ها، ارتدوکس ها و مسلامنان هستند. جامعه 

يهوديان در لوگانو متمرکز شده است.

در سوييس، مثل تيچينو، گروه های مختلف دينی با هم 

زندگی می کنند که امکان انجام امور دينی خود را در 

فضايی از احرتام، تحمل و آزادی عمل دارند. به موجب 

آزادی اعتقاد و افکار دينی، دولت موظف است بی طرفی 

مذهبی و دينی را رعايت کند. اين بی طرفی در مدارس 

دولتی اهميت ويژه ای دارد چراکه آموزش، بدون هرگونه 

متايز بني مذاهب، برای همه اجباری است. پذيرش در 

مدارس دولتی در هيچ موردی منی تواند به دين بستگی 

داشته باشد. در انجام وظايف خود بايد از مالحظات 

مذهبی يا دينی که باعث به مخاطره افتادن آزادی 

اعتقاد ديگران شود، خودداری منايد. در تيچينو اديان 

به رسميت شناخته شده کاتوليک و انجيلی اصالح شده 

هستند که اساس نامۀ رشکت های با حقوق عمومی را 

دارند. اما جوامع دينی که به رسميت شناخته نشده اند، 

براساس حقوق خصوصی سازمان دهی می شوند و اغلب 

به صورت انجمن می باشند.

 اطالعات مفيد را ببينيد

برای قرن ها، کاتولیسیزم  تنها مذهب مجاز در 

رسزمني هايی که امروزه کانتون تيچينو را تشکيل می دهند، 

باقی مانده است، تاجايی که در سال  اعضای جامعه 

اصالح طلب لوکارنو اخراج شدند و به زوريخ پناه آوردند. 

بدين ترتيب در اين کانتون، حتی در اولني دهه های پس 

)، دين کاتوليک، دين غالب باقی ماند.  از استقالل (

امروزه، قانون اساسی کانتون و قانون اساسی فدرال، آزادی 

کامل انجام مراسم عبادی برای پريوان متامی مذاهب را 

تضمني می کنند. حقوق بنيادین قانون اساسی برای متام 

افراد و متام جوامع دينی معترب هستند: به ويژه درمورد 

آزادی اعتقاد و افکار دينی و آزادی انجام مراسم عبادی. 

محدوديت ها و وظايف 
با اين حال، حقوق اساسی اعتبار مطلق ندارند و در 

صورتی که يک قانون آن را پيش بينی کند و اگر يک 

خواست عمومی موجه برای محدوديت وجود داشته باشد، 

می توانند مشمول محدوديت هايی شوند. به طورمثال، 

قانون گذار می تواند آزادی اعتقاد و افکار دينی را 

به رشطی که امنيت و آرامش عمومی يا سالمت مردم را 

به خطر بياندازد يا درصورتی که انجام آن ها به حقوق و 

آزادی های ديگران آسيب برساند، محدود کند. تجلیات 

نارواداری فردی که احساسات دينی را از طريق انتقاد 

سيستامتيک و بدخواهانه جريحه دار می کند، مجازات 

دارند. برخی از اعامل دينی ممنوع هستند چراکه ناقض 

حقوق اساسی می باشند. اعاملی که کامل جسمی يا 

روانی يک فرد را به خطر می اندازند، مثل بريدن بخشی 

از بدن، مجازات دارند چراکه آزادی انجام مراسم عبادی، 

آسيب رساندن به يک فرد را توجيه منی کند. ضمناً، برخی از 

اعامل در سوييس مجاز نيستند وقتی که به طورمثال قانون 

حفاظت از آب ها را نقض می کنند که اين قانون ريخنت 

خاکسرت مردگان در آب جاری را منع می کند، يا اين که 

قانون حاميت از حيوانات که رفتارهای خشن با حيوانات 

را منع می کند. باورهای دينی باعث معافيت از انجام 

وظايف مدنی پيش بينی شده در قانون، به ويژه وظيفۀ 

پی گريی آموزش و تحصيالت اجباری، منی شوند. و در پايان، 

وقتی که يک روی داد دينی در زمني های عمومی انجام 

می شود، درخواست مجوز از شهرداری رضورت دارد.

تا زمان موافقت نامه های سال  بني شورای 

فدرال و مقر پاپ اعظم، تيچينو از نظر دينی، بخشی 

تحت نظر خليفه گری ميالن بود و بخشی تحت نظر 

خليفه گری کومو. پس از اين موافقت نامه های سال 

، پاپ لئون سيزدهم، با مهر پاپی، خليفه گری 

لوگانو را ايجاد کرد و کليسای کشيشی و منطقه ای َسن 

لورنتزوی لوگانو با کرسی اسقفی را تأسيس منود. 

ابتدا، در رأس آن، يک اسقف قرار نگرفته بود بلکه 

يک مدير از طرف پاپ قرار داشت. در واقع تنها در 

سال  بود که مدير منصوب از طرف پاپ برای 

کانتون تيچينو از نظر کليسايی از خليفه گری بازل جدا 

شد و امکان گفت وگو برای اولني بار، به طوررسمی در 

رابطه با يک اسقف در لوگانو، به وجود آمد. هنوز نيز 

به عنوان مرياث قدميِی تقسيم تيچينو بني خليفه گری 

ميالن و خليفه گری کومو، هم مراسم رُمی و هم 

مراسم کليسای ميالن برگزار می شوند. اين تقسيم 

به خصوص در حني دورۀ کارناوال ديده می شود.
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سنت ها و فرهنگ
از بهار تا پايان پاييز، نه فقط در روستا ها و دره ها، 

زنجريه ای از جشن ها، جشنواره ها و غذاهای نذری مردمی 

که اغلب به قديسان، سال گردهای دينی يا به سنت های 

روستايی و آشپزی مربوط می شوند، وجود دارند: مراسم 

و آدابی که مرياث متدن روستايی و کشاوری هستند که تا 

نيمۀ قرن بيستم مشخصۀ تيچينو بود. 

روی دادهای ورزشی نيز زياد هستند که اين امکان را 

برای خانواده ها و دوستان فراهم می کنند تا دور هم 

جمع شوند و در کنار هم دوچرخه سواری کنند، مسابقه 

فوتبال بدهند، پياده روی کنند و مسابقات دوی مردمی 

انجام دهند. جوامع خارجيان نيز بسيار فعال هستند و 

به طورمنظم جشن های قومی رايجی را ارايه می کنند که 

لحظات بسيار خوبی برای برخورد و مالقات با ساکنان 

تيچينو است. 

از جمله بزرگ ترين روی دادهای فرهنگی تيچينو با 

شهرت بني املللی به کارناوال رابادان (Rabadan) ِبلّينتزُنا، 

هيأت های تاريخی جمعۀ مقدس در ِمندريزيو، جشنواره 

فيلم لوکارنو، جشنواره های جاز آسکونا و لوگانو، 

کنرست های ”ماه و ستاره های“ Moon and Stars لوکارنو 

و گردهم آيی های متعددی از موزيک کالسيک اشاره 

می کنيم. از بني موزه ها و گالری های هرنی حدود هفتاد 

تا با ساختارهای مناسب با فرهنگ وجود دارند که از هرن 

معارص، تا قوم شناسی و علوم را در برمی گريند. تيچينو مهد 

مرياث جهانی برای برشيت نيز هست که به دليل داشنِت 

دو ساختار يونسکو به خود می بالد: مونته َسن جورجو، 

گنجينه ای طبيعی که در آنجا فسيل های دايناسورها کشف 

شده اند و سه قلعۀ قرون وسطايی در ِبلّينتزُنا.

تيچينو اجازۀ انجام متامی ورزش ها را، هم در محيط باز و 

هم در محيط رسپوشيده می دهد. ثبت نام در يک باشگاه 

ورزشی و انجام ورزش های گروهی، يک روش عالی برای 

تسهيل شناخت متقابل بني بوميان و خارجيان و ايجاد 

احرتام الزم به ديگران است. فعاليت داوطلبانه با جوانان، 

افراد مسن، بيامران يا افراد معلول، فرصت های ارزش مندی 

برای تبادل و تفاهم را فراهم می کند. 

اظهارنظرهای فرهنگی در سوييس به اندازه ای متفاوت 

هستند که حتی خود سوييسی ها گاهی از خود می پرسند 

که چه چيز  بني آن ها مشرتک است. اين تنوع در طيف 

وسيعی از آداب، رسوم و نظرات هرنی منعکس می شود 

که حتی فرهنگ های جوامع زيادی از خارجيان مقيم اين 

کشور را درگري می کنند. فرصت های فرهنگی و اوقات 

فراغت در تيچينو نيز کم نيستند، جايی که تعداد زيادی 

از انجمن های فرهنگی و تفريحی شهری و منطقه ای 

وجود دارند. به کسی که به تيچينو وارد می شود، عميقاً 

توصيه می شود که در فعاليت های انجمن های محلی يا 

در پيشنهادهای تفريحی، ورزشی، گشت و گذاری، آشپزی 

و فرهنگی رشکت کنند: در واقع يک شيوۀ عالی برای 

شناخت ساکنان کانتون، آداب و رسوم آن ها، طرز فکر 

آن ها و دل بستگی آن ها به برخی سنت ها می باشد. برخی 

از کلامت در زبان محاوره، يک پورۀ ذرت (پولِنتا) و پنري را 

در کنار هم خوردن، با هم ورق يا بازی کردن با نوعی توپ، 

تکرار قافيه های برخی ترانه های مردمی به صورت گروهی، 

کارهايی هستند که به تازه واردان اين امکان را می دهند 

که نه تنها نسبت به فرهنگ کشور پذيرنده کنجکاوی نشان 

دهند، بلکه هم چنني توجه بوميان را جلب کرده و آن ها را 

ترغيب می کند خود را به طرف مقابل نشان دهند و طرف 

مقابل را بشناسند.

رسانه های گروهی
تيچينو يکی از مناطق جهان است که نسبت به تعداد 

ساکنان خود، بيش ترين تعداد مؤسسات مطبوعاتی را دارد. 

سه روزنامه محلی، هفته نامه های متعدد، چندين ماه نامه 

(عالوه بر متام مطبوعات سوييس و روزنامه های مهم 

خارجی که در کيوسک های به فروش می رسند)،  کانال 

تلويزيونی ملی و  کانال راديويی ملی (و تعداد زيادی 

از ساير شبکه های سوييسی و خارجی به لطف پخش از 

طريق کابل يا ماهواره)،  تلويزيون خصوصی،  راديوی 

خصوصی، و رسانه های بی شامر آن الين وجود دارند. 

خواندن روزنامه ها به طورمنظم، گوش دادن به اخبار 

سوييس ايتاليايی زبان از راديو و پی گريی برنامه های 

تلويزيونی که روی دادها و آداب محلی را ارايه می کنند، 

اين امکان را فراهم می سازد که دامياً درمورد واقعيت هايی 

زندگی، درمورد اعتقادات مردم، درمورد تحول ذهنيت ها، 

به روز بوده، و در نهايت ايتاليايی ياد گرفت. عالوه براين 

مطبوعات محلی ابزار ممتازی برای پی گريی و درک 

تحوالت اجتامعی-اقتصادی و سياسی تيچينو و سوييس 

هستند.

اوقات فراغت و رسانه های گروهی

توليد  مطمئناً  تيچينو،  ثروت های  مهم ترين  از  يکی 

رشاب و غذا است. محصوالتی اصلی که مستقيامً 

اين قلمرو می آيند و به لطف سنت های محلی  از 

با  عرضه محصوالت  می شوند.  توليد  باستانی 

هزار طعم که قادر هستند سنت و مدرنيته را 

با هم ارايه کنند و از محصول خاص فصل مثل 

پنريهای  مرلوت،  محلی، رشاب های  کالباس های 

دام های آلپ، تا غذاهای کالسيک تر مثل پورۀ ذرت 

(پولِنتا)، برنج و آب گوشت با قارچ و گوشت گاو، 

سوپ، قزل آالی طعم دارشده، کيک نان و بلوط، 

ليموناد و ساير غذاهای خاص که با لذتی ويژه 

به خصوص در غارهای خاص منطقه چشيده می 

شوند.

27



امينی و رشايط اضطراری

پيش گريی و رسکوب را تضمني می کنند. 

جلوگريی از طريق حضور در قلمرو، کنرتل ترافيک و 

افراد، بررسی تصادفات تردد جاده ای، تصادفات هوايی و 

راه آهنی، بررسی رسقت ها، دزدی ها و خسارت ها، حوادث 

خانگی و حوادث کار، مداخله جهت نزاع ها، حمالت و 

خشونت های خانگی، بررسی های فوت ها، آتش سوزی ها و 

رسويس حفظ نظم. پليس قضايی، با همکاری دادستان، به 

جمع آوری اطالعات، بررسی مسايل، تحقيق ها، بازداشت ها، 

پيش گريی، آناليز اسرتاتژيکی و تطبيقی پديده های جنايی، 

به کارگريی روش های فنی-علمی می پردازد.

ژاندارمری کشوری، مشاوره با شهروند در گيشه های پليس 

و در محل را تضمني می کند هم چنني فعاليت پليس قضايی 

مربوط به خرده جرم ها را با بررسی جرم های کوچک 

انجام می دهد. عالوه براين مسئول کنرتل ها و امنيت 

فروگاه لوگانو-آنيو می باشد. شهرهای اصلی تيچينو دارای 

گروه هايی از پليس شهری هستند. بخش های سيار ويژه 

در رستارس قلمرو کانتون، اقدامات تخصصی و با ريسک 

باال را تضمني می کنند. آنها از بخش اقدامات ويژه و 

بخش ترافيک تشکيل شده اند. پليس کانتون به طورروزانه 

برای بررسی تصادفات تردد جاده ای اقدام می کند. در 

صورت بروز تصادفات وخيم يا پيچيده، پليس علمی نيز 

فراخوانده می شود.

در تيچينو مؤسسات تخصصی زيادی در بخش امنيت 

وجود دارند که برای مشاوره های هدف دار و نصب 

دستگاه های هشدار می توان به آن ها مراجعه کرد.

در تيچينو خدمات آمبوالنس ها و مؤسسات فعال در 

بخش امداد پيش بيامرستانی، عضو فدراسيون خدمات 

آمبوالنس کانتون تيچينو هستند. مأموريت اصلی امداد 

پليس کانتونی يکی از خدمات عمومی با وظيفۀ حراست 

از امنيت و حفظ نظمی که ازنظر قانونی درنظر گرفته 

شده است، می باشد و متام  ساعت ازطريق متاس 

با شامره  در دست رس قرار دارد. پليس کانتون 

پيش گريی می کند، و حتی االمکان، از طريق اطالع رسانی 

و کنرتل از نقض قانون جلوگريی می کند و آن ها را 

ارزيابی کرده و به مقامات ذی صالح گزارش می دهد. 

 (Sopraceneri) بخش های سيار ژاندارمری سوپراچه نه ری

و سوتّوچه نه رِی (Sottoceneri) در رسارس کانتون عمليات 

ويژه و برنامه ريزی نشده، اورژانس و نجات، بازداشت و 

يا دستگريی افراد و نيز خدمات گشت زنی با وظايف کلی 

 تيچينو، عکس العمل نشان دادن به متاس های پزشکی 

فوری، تضمني رفتار مطمنئ و هم آهنگی عالی اقدامات 

است. از طريق شامره رايگان  می توان متام رشايط 

اورژانسی يا اضطراری را حل کرد. احتياجی برای متاس با 

 برای مشاوره های پزشکی 

)، برای اطالعات درمورد خدمات     )

)، برای  بهداشتی خارج از ساعات اداری (   

درخواست های مربوط به خدمات کمک در منزل 

) نيست.    )

نجات و حفاظت از افراد، حيوانات، محيط زيست و اموال 

مادی: اين مأموريت داميی آتش نشانان تيچينويی است که 

به شامره اورژانس  جواب می دهند.

حفاظت از مردم يک سيستم يک پارچه برای حفاظت، 

نجات و امداد است. مأموريت آن شامل هم آهنگ کردن 

ابزارهای مختلف اقدام، به منظور حفظ مردم، بنياد های 

حياتی آن ها و اموال فرهنگی در صورت بروز فجايع 

طبيعی و تکنولوژيکی، و ساير رشايط اضطراری و درگريی 

مسلحانه است. بخش نظامی و حفاظت از مردم به سه 

حوزه فعاليت و صالحيت تقسيم می شود: بخش نظامی، 

حفاظت مدنی و حافظت از مردم. 

بخش حفاظت مدنی، اِعامل توصيه های فدرال برای 

حفاظت مدنی در مناطق و شهرها را تضمني می کند، 

برنامه ريزی های مختلف، آموزش حدود و ايجاد 

ساختارهای حافظت شده (پناه گاه ها، تأسيسات منطقه ای) 

را انجام می دهد. خدمات حافظت از مردم بيشرت به 

کارهای مقدماتی برای موارد اضطراری و فاجعه بار 

می پردازد.

 اطالعات مفيد را ببينيد

هرکس که متحمل رسقت در منزل می شود بايد فوراً 

پليس را مطلع کرده و سعی کند آرام مباند. قبل از 

ورود به خانه منتظر رسيدن مأموران پليس مبانيد: 

چون اين امکان وجود دارد که سارقان هنوز در داخل 

منزل باشند. عدم ورود به منزل مسکونی و مرتب کردن 

وسايل يا دست زدن به چيزهای باز، رضوری است 

چراکه با انجام اين کار، رد پای به جای گذاشته شده 

توسط سارق می توانند پاک شوند. حتی برای 

روشن کردن وضعيت های غريعادی احتاملی، در متاس با 

پليس درنگ نکنيد.
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نکتۀ مهم: بسياری از نرشيات فدرال، عالوه بر ايتاليايی، 

فرانسوی و آملانی، به زبان های مختلف وجود دارند. 

اطالعات بيشرت را از شهرداری ها يا دفرت مناينده کانتون 

/    بخواهيد. برای ادغام خارجيان، 

يادداشت ها

سازمان های سياسی سوييس، Vademecum، نويسندگان 

مختلف، انتشارات جامپيِرئو کازاگرانده، لوگانو، ۲۰۰۴، 

 www.casagrande-giampiero.ch

 ،LEP ،تصوير سوييس، جانّی هاِور

www.editionslep.ch ،۲۰۱۱ ،لو مونت- سور- لوزان

اهميت سوييسی بودن، نويسندگان مختلف، Limes، مجله 

 ،L'Espresso ايتاليايی جغرافيای سياسی، گروه انتشارات

 www.limesonline.com ،۲۰۱۱ ،رم

www. ،کنفدراسيون به طورخالصه، دبريخانه فدرال، برن

 pubblicazionifederali.admin.ch

زن بابا و کودک بازيگوش، کنفدراسيون و تيچينو بني 

گفت وگوها و سکوت ها، اُراتزيو مارتيِنتّی، انتشارات آرماندو 

 www.editore.ch ،۲۰۰۱ ،دادو، لوکارنو

ريشه های ما، اراضی تيچينو از زمان های دور تا اواخر قرن 

هيجدهم، رافائلّو ِچسکی، انتشارات آرماندو دادو، لوکارنو، 

 www.editore.ch ،۲۰۰۶

تردد آزادانه سوييس-اتحاديه اروپا، اداره فدرال مهاجرت، 

برن، ۲۰۱۰، 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch

لوگانو در دست، شهر خود را زندگی کن، وزارت ادغام و 

اطالعات اجتامعی شهر لوگانو، 

 www.lugano.ch/diis ،۲۰۱۱ ،لوگانو

جمعيت خارجی و جريان ها مهاجرتی در تيچينو، نويسندگان 

مختلف. ، SUPSI/ دپارمتان کار اجتامعی، کانوبّيو، ۲۰۰۳

سوييس در يک کتاب، زبان ها و کانتون ها، 

 www.sbook.ch ،۲۰۰۶ ،اليزابت آلّی

اصولی درمورد ويزای شنگن، اداره فدرال مهاجرت، برن، 

 ،۲۰۱۱

 www.pubblicazionifederali.admin.ch

نژادپرستی و تبعيض، دپارمتان سازمان ها، ِبلّينتزُنا، ۲۰۱۲، 

کتاب نامه (يک انتخاب)

زندگی در سوييس، اطالعات مربوط به اجاره يک 

آپارمتان،Weissgrund Kommunikation زوريخ، ۲۰۰۶، 

www.bwo-admin.ch

اقامت در سوييس و خروج، اداره فدرال مهاجرت، برن، 

www.pubblicazionifederali.admin.ch ،۲۰۱۱

به سوييس خوش آمديد، اطالعاتی برای مهاجران، اداره فدال 

www.pubblicazionifederali. ،۲۰۱۱ ،مهاجرت، برن

 admin.ch

شناخنت، يک ديگر را شناخنت، وزارت ادغام و اطالعات 

 www.lugano.ch/diis ،۲۰۱۱ ،اجتامعی شهر لوگانو، لوگانو

برنامه مرجع جهت ارتقای مهارت های زبانی 

www.،۲۰۱۰ ،مهاجران، اداره فدرال مهاجرت، برن

 pubblicazionifederali.admin.ch

 ,HEKS, Amriswil ,اطالعات درمورد سوييس ,Echo

 www.echo-ch.ch ,۲۰۰۵

فرهنگ لغات سوييسی، اروس کُنستانتينی، انتشارات َسن 

جورجو، موتزانو، ۲۰۲۲

جغرافيای سوييس، نويسندگان مختلف. ،LEP، لو مونت- 

www.editionslep.ch ،۲۰۱۰ سور- لوزان

راهنامی سالمت در سوييس، صليب رسخ 

سوييس / برن، ۲۰۱۱، برن، ۲۰۱۱، 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch

تاريخ سوييس، گرگور ناپی، LEP، لو مونت- سور- لوزان، 

www.editionslep.ch ،۲۰۰۷

تيچينوی مدرن ۲۰۱۰-۱۹۴۵، نويسندگان مختلف، 

www. ،۲۰۱۰ ،کتاب های انجمن کارلو کاتّانِئو، لوگانو

 associazionecattaneo.ch

سازمان های سياسی سوييس، وينسنت گُلی، LEP، لو مونت- 

 www.editionslep.ch ،۲۰۱۰ ،سور- لوزان

 di-ds@ti.ch

www. ،۲۰۰۵ ،نژادپرست، من!؟، بنياد آموزش و رشد، لوگانو

 globaleducation.ch

 Verlag ،اطلس دولت، نويسندگان مختلف / Staatsatlas

Neue Zurcher Zeitung، زوريخ، ۲۰۱۲، 

 www.nzz-libro.ch

خارجيان و پناه جويان در سوييس، 

اداره فدرال مهاجرت، برن، ۲۰۱۲، 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch

Trialogue سالمت، Vademecum برای همکاری با 

www.inter-pret. ،۲۰۱۲ ،مرتجامن بني فرهنگی، مرتجم، برن

 ch

حفاظت حقوقی تبعيض نژادی، کميسيون فدرال بر عليه 

 www.ekr.admin.ch ،۲۰۱۰ ،نژادپرستی، برن

زندگی و کار کردن در سوييس، 

اداره فدرال مهاجرت، برن، ۲۰۱۰، 

 www.swissemigration.ch – www.eures.ch
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تلفن همراه، موبايل. اين واژه کوتاه شدۀ   Natel

کلامت NAtionales TELefon است. 

اين نام به سال ۱۹۷۵ برمی گردد وقتی که 

PTT (که امروز Swisscom شده) تصميم 

گرفتند که يک شبکه تلفن همراه ايجاد 

کنند.

خرابی، نقص، شکستگی، خسارت، آسيب،   Panne

روی داد نابجا، تصادف، مانع، قطعی

در حال حارض  Per intanto

رزروکردن، يک     Riservazione

اصطالح فرانسوی است

پرده کرکره، لوردراپه  Rolladen

کيسه خواب. واژه آملانی "کيسه برای   Schlafsack

خوابيدن" در لهجه و در ايتاليايی 

تيچينويی باقی مانده است.

رستوران با سلف رسويس، فروشگاه سلف   Servisol

رسويس 

غذايی از کالباس يا گوشت   Tagliata

قطعه قطعه شده، گوشت قطعه شده 

مخلوط

مستقيم الخط (قطعه ای از جاده يا مسري   Tirata

که به صورت مسقيم است

تونل  Tunnel

    Uovo  in cereghino

تخم مرغ رسخ شده، تخم مرغ نیم روشده

برچسبی که روی شیشه جلوی خودرو   Vignetta

چسبانده می شود که نشان گر پرداخت 

عوارض ساالنه رضوری برای تردد در 

بزرگ راه هاست

Zacky-boy   (zechiboy هم گفته می شود) 

دستگاه َعلَف َزن، وسيلۀ کشاورزی   

قابل حمل دارای موتور 

۳۰ کلمه برای فهميدن ايتاليايی محاوره ای در 
تيچينو (يک انتخاب)

با رسعت باال  A balla

منگنه کاغذ، اصطالح فرانسوی   (L’)Agrafe

فروش تبليغاتی با قيمت کاهش يافته،   Azione

به خصوص مواد غذايی و کاالی مرصفی. 

"Banane in azione" به معنی "موز 

با قيمت ارزان" است: اصطالح خاص 

سوييسی تجاری سه زبانه (Action به 

فرانسوی و Aktion به آملانی)

چشمک زدن چراغ های جلو يک خودرو،   Bilux

با نور پايني و نور باال به صورت متناوب، 

معموالً برای جلب توجه

ليوان کوچک شکم دار از جنس سفال   Boccalino

رنگ شده که برای نوشيدن رشاب محلی 

استفاده می شود. مناد کيچ تيچينو همراه با 

zoccolette

 (La)

خيابان اصلی برای جابه جايی بني دو محله  Cantonale

Classeur  جمع آوری کننده، طبقه بندی کننده  

(دارای حلقه)

نان شريينی به شکل هاللی  Chifer

استفاده از کلمه رايج است، به خصوص در   Colonna

"در بزرگ راه ترافيک  برخی جمالت مثل  

وجود دارد"

سفارش (در رستوران، در مغازه، در   Comanda

اينرتنت). 

يک اصطالح فرانسوی است.  

به ِسَمتی رسيدن، وظايفی    Entrare in funzione

 entrer en" را پذيرفنت. به سبک فرانسوی

"function

خود را وارد کردن، کنار مناندن، وارد اجتامع   Farsi dentro

شدن، ايجاد روابط اجتامعی با اعضای 

جمعی که وارد آن می شويد. 

سختی، مشکل، پيش بينی نشده، نامناسب،    Gabola

روی داد نابه جا، رشايط مخالف، اشتباه، 

حادثه، مشکل، مسأله، مخمصه، آزار، 

مزاحمت، دل خوری، ناراحتی، آزار.

تحريک کردن، شکنجه کردن  Inzigare

Guardare latele"  Latele"، يا نگاه کردن يک 

برنامه تلويزيونی

 Macchine

ماشني لباس شويی  da lavare

تخته های چوبی ثابت شده در زمني برای   Modine

نشان دادن محدوه يک ساختامن درحال 

ساخت

شامره های مفيد

۱۴۴ آمبوالنس  

۱۱۷ پليس 

۱۱۸ آتش نشانان 

۱۱۲ اورژانس 

۱۴۵ مسموميت 

۱۴۱۴ Rega - امداد هوايی 

۰۹۱ ۸۰۵ ۳۱ ۱۱ مرکز قلب تيچينو 

۱۴۰ امداد جاده ای (خرابی ها) 

۱۴۳ تلفن کمک رسانی 

۱۴۷ مشاوره برای کودکان و جوانان 

۰۸۴۸ ۸۴۸ ۸۴۶ AA الکلی های گمنام  

۰۹۱ ۴۰ ۸۰ ۹۲۳ کمک به ايدز تيچينو 

 ۰۸۰۰ ۱۴۵ ۱۴۵ آزارواذيت و درگريی در محيط کار 

۰۹۱ ۸۱۴ ۴۱ ۱۱ مديريت کانتون 

۰۹۱ ۸۱۴ ۷۲ ۱۱ اداره مهاجرت 

 ۰۹۱ ۸۱۴ ۳۲ ۰۱/۰۲ مناینده کانتون برای ادغام 

 ۰۹۱ ۸۱۴ ۳۲ ۰۱/۰۲ مرکز مشاوره ادغام 

 ۰۸۴۲ ۴۴۲ ۴۴۲ رسويس ملی مرتجم شفاهی 

آژانس ميانجی گری بني فرهنگی 

 ۰۹۱ ۹۲۱ ۰۷ ۳۸ Derman-SOS تیچینو 

 ۰۹۱ ۸۲۵ ۲۳ ۷۹  

 ۰۹۱ ۸۰۳ ۵۱ ۱۱ راديوتلويزيون سوييس  
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