
 

ЛАСКАВО ПРОСИМО

ДО ОЗЕРНОГО МІСТА

РОРШАХ 



 Сторінка

ЛАСКАВО ПРОСИМО

Адміністрація міста 
Роршах 
Сторінка

Проживання 
Сторінка 

Відходи 
Сторінка

Мова 
Сторінка

Здоров’я  

Діти, молодь та сім‘я  
Сторінка 

Дозвілля та клуби 
Сторінка

Школа, освіта та 
навчання 
Сторінка 

Система освіти в 
Швейцарії 
Сторінка

Робота 
Сторінка

Транспорт 
Сторінка

Спільне проживання 
Сторінка

Політична система 
Сторінка 

У Вас є ще запитання
Сторінка

Якщо у Вас є ця брошура в друкованому 
вигляді, Вам не потрібно вводити веб-

посилання, Ви можете сканувати QR-
коди, наприклад, за допомогою свого 

смартфона. 

Якщо Ви переглядаєте цю брошуру в 
цифровому форматі на екрані, Ви 
можете клацнути чи торкнутися QR-
кодів, щоб перейти до пов’язаного веб-
вмісту.
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АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА РОРШАХ 
  

Ратуша міста Роршах 
Гауптштрассе

Роршах 

Тел

Соціальні служби Відділ
соціального забезпечення 

Кірхштрассе
Роршах 

Тел

Технічні підприємства
Променаденштрассе

Роршах 

Тел

Координація з питань проживання  
Зустрічі
Левенштрассе

Роршах 

Тел

mailto:info@rorschach.ch
mailto:sozialedienste@rorschach.ch
mailto:infotb@rorschach.ch
mailto:quartierkoordination@rorschach.ch
https://www.rorschach.ch/
http://www.rorschach.ch/
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ПРОЖИВАННЯ

Контакти з сусідами є особистою перевагою і
можуть допомогти Вам у різних ситуаціях

Страхування предметів домашнього побуту
покриває пошкодження та втрату Ваших
власних речей  
 

Страхування особистої відповідальності
виплачується якщо Ви заподіюєте шкоду
людям або пошкоджуєте їх майно

Правила будинку включають такі правила як
нічний відпочинок обідній відпочинок місця
загального користування вхід сходова клітка
пральня місця для паркування

Примирливий орган з питань оренди консультує
як орендарів так і орендодавців при виникненні
проблем та суперечок

mailto:dominik.stillhard@rorschach.ch
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ВІДХОДИ 

Пункт збору Веркгоф на
Левенштрассе  
Змішані пластмаси в сумці

платний мішок

Пункти збору  

Харчові банки та скло 

Текстиль і взуття 

Збір сміття вдома  
Побутові відходи
Макулатура та картон
Зелені відходи та
металобрухт 

Повернути в магазин 
ПЕТ, молочні пляшки 
Батарейки, ліки, 
алюмінієві кавові капсули 

https://www.a-region.ch/index.php?ref=search&refid=13875680&apid=7773833
http://www.a-region.ch/
http://www.kuh-bag.ch/
https://kuhbag.ch/
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МОВА 

Мова важлива для успішної інтеграції У Роршаху як і на більшій частині Швейцарії розмовляють

німецькою мовою Літературна німецька мова тут є офіційною У повсякденному житті розмовляють

великою кількістю діалектів Не обов язково щоб Ви досконало володіли діалектом але це полегшує

повсякденне життя

Школа міста Роршах пропонує недорогі денні курси з доглядом за дітьми та вечірні курси від рівня

до від за семестр Залежно від Вашого доходу Ви отримаєте знижки на курси німецької

мови

mailto:schulverwaltung@rorschach.ch
https://www.rorschach.ch/integration/20732
http://www.rorschach.ch/
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ЗДОРОВ Я 

Аптека є важливим першим місцем у разі

проблем зі здоров ям  

Надзвичайні ситуації є серйозними або

небезпечними для життя ситуаціями  які

лікуються в лікарні швидкої допомоги у Санкт

Галлені години на добу

 

Швидка медична допомога

Поліція  

Пожежне депо

Сімейні лікарі відповідають за базову медичну

допомогу і як правило до них звертаються в

разі хвороби чи нещасного випадку

Це базове медичне страхування є

обов язковим для всіх хто проживає в

Швейцарії Люди зі скромними економічними

обставинами мають право на індивідуальне

зниження премії
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ДІТИ МОЛОДЬ ТА СІМ Я 

 
Вілла Зештерн і Геренштрассе

КОНТАКТ 
Маріабергштрассе

РоршахКОНТАКТ
Райтбанштрассе

Роршах

Райтбанштрассе
Роршах 

Організовані місця зустрічі для сімей 

євангельсько реформатської парафії м. Роршах

католицької церкви в регіоні Роршах

  
Місця зустрічі та події в  

Батьківські внески
Соціальні служби

mailto:info@spielgruppe-rorschach.ch
mailto:info@spielgruppe-rorschach.ch
https://www.spielgruppe-rorschach.ch/
mailto:info@ovk.ch
mailto:natascia.perotto@fjfs.ch
mailto:daniela.eugster@fjfs.ch
https://www.ref-rorschach.ch/chrabbelchaefer
https://www.kkrr.ch/keks-und-kr%C3%BCmeltreff-rorschach.html
https://www.qk-rorschach.ch/quartiertreff/
https://www.jugendtreffblock94.ch/
https://ovk.ch/index.php/elternberatung/beratungsstellen-eltern
https://fjfs.ch/
mailto:sozialedienste@rorschach.ch
https://www.rorschach.ch/kinderjugendfamilien/20696
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ДОЗВІЛЛЯ ТА КЛУБИ 

У клубах можна активно проводити своє дозвілля

Клуби створюють згуртованість і дають змогу
встановити нові контакти

У Швейцарії є багато клубів у сферах спорту
культури соціальних справ та політики

https://www.rorschach.ch/vereinsliste
http://www.rorschach.ch/
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ШКОЛА ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ 

Обов язкове навчання в школі триває
одинадцять років роки дитячого садка
років школи початкового рівня роки школи 
вищого рівня  і є безкоштовним для всіх дітей  
 
Батьки заохочуються  
до участі

Державний секретаріат з питань освіти досліджень

та інновацій відповідає за визнання іноземних

дипломів

Професійні поради поради щодо навчання
та кар єри підтримують Вас на шляху до
професійних змін

https://www.sg.ch/bildung-sport/bslb.html
https://www.schulerorschach.ch/
http://www.schulerorschach.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma.html
http://www.sg.ch/
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СИСТЕМА ОСВІТИ В ШВЕЙЦАРІЇ  

Середня
школа
гімназія

Середня
школа з
професійним
ухилом і
бізнес
школа

Професійне навчання

• Швейцарський федеральний
атестат з допуском до
навчання у вищих навчальних
закладах

• Швейцарський федеральний
атестат без допуску до
навчання у вищих навчальних
закладах

• Швейцарський федеральний
професійний сертифікат

Вищий рівень школи
 

Вищий рівень школи реальна
школа
 

Початковий рівень школи
 

Дитячий садок 
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Освіта та робота

дуже важливі в

Швейцарії
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РОБОТА 

Обов язкові внески на соціальне страхування
автоматично утримуються з Вашої заробітної
плати Самозайняті та не зайняті сплачують ці
внески прямо в службу соцзахисту  
 
Як працівник Ви автоматично застраховані
роботодавцем від нещасних випадків з графіком
роботи годин на тиждень Ті хто не працює
отримують страхування від нещасних випадків
через страхову медичну організацію

Особи з дозволом зобов язані утримувати себе
фінансово і не звертатися за будь якою фінансовою
допомогою до муніципалітетів чи кантонів  
 
У разі заборгованості дозвіл може бути
відкликано

Якщо Ви шукаєте роботу або
втратили роботу зареєструйтеся в
регіональному центрі зайнятості

в м Гербруг  
Вони дають поради щодо пошуку
нової роботи Ви отримаєте
допомогу по безробіттю якщо
пропрацювали не менше місяців

https://www.sg.ch/politik-verwaltung/departemente-und-staatskanzlei/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-wirtschaft-und-arbeit/arbeitslosenversicherung/rav-heerbrugg.html
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ТРАНСПОРТ 

Іноземне посвідчення водія дійсно
протягом перших дванадцяти
місяців Вашого перебування в
Швейцарії Після цього іноземне
посвідчення необхідно обміняти на

швейцарське посвідчення водія

З Ви
платите лише

половину вартості
квитка за

фіксованою ставкою

Діти до років їздять у
громадському транспорті
безкоштовно  
Для дітей віком від до
років існує Юніор картка за

швейцарських франків на
рік

Іноземний транспортний засіб повинен бути
зареєстрований у Швейцарії протягом одного року
з моменту в їзду

Ви можете купити
денний квиток за
швейцарських франків у
місті Роршах

http://www.sbb.ch/
http://www.sg.ch/
https://www.sg.ch/verkehr/strassenverkehr.html
https://www.sbb.ch/de/abos-billette/abonnemente/halbtax.html
http://www.rorschach.ch/
https://www.rorschach.ch/gareservation
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СПІЛЬНЕ ПРОЖИВАННЯ 

Безкоштовна правова інформація
призначена для людей які потребують
правової інформації але не можуть
дозволити собі адвоката  
 
З квітня року консультації віч на віч
знову відбуватимуться в місцях Санкт-
Галлен, Альтштеттен, Букс тощо Без
реєстрації

У Швейцарії
незалежних

кантонів

Від кантону до кантону
багато що відрізняється

Конфедерація кантони та
комуни розподіляють між
собою державні завдання

https://www.sgav.ch/rechtsauskuenfte/unentgeltliche-rechtsauskunft.html
http://www.sgav.ch/
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ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 

Населення користується
важливим правом
спільного рішення

Рівні права та
обов язки для всіх

Участь важлива і бажана  
 

Кожна людина має право
подавати до органів влади
петиції, звертатися з
проханнями пропозиціями
критикою чи скаргами
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ДЯКУЄМО ЗА РОЗМОВУ

 

У вас є ще запитання  

Районна координаційна служба безкоштовно проконсультує Вас з питань інтеграції та курсів

німецької мови та запропонує інформацію про життя в місті Роршах

Левенштрассе
Роршах

Графік роботи офісу
Пн 00 00
Ср та Чт .00 00 

Зміст і дизайн: Денізе Кіль, місто Роршах  
Ілюстрації: Джонатан Немет, www.jonathanzeich.net 

Відділ з питань інтеграції
Регіон Санкт Галлен
Роршахерштрассе

Санкт Галлен

mailto:quartierkoordination@rorschach.ch
https://www.qk-rorschach.ch/quartiertreff/
http://www.qk-rorschach.ch/
mailto:integration.maag@arge.ch
http://www.arge.ch/
https://www.arge.ch/info

