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เอกสารข้อมูลสาหรับบุคคลที่มีหน้ าที่ท่ต
ี ้องไปยังสถานที่ติดต่อของ
หน่ วยส่งเสริมการบูรณาการชีวิตที่กาหนดให้
ท่านเพ่ิงจะย้ายมาอยู่ในรัฐเบิร์นเมื่อเร็วๆนี้
รัฐเบิร์นขอต้อนรับท่านด้วยใจจริง!
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เมืองท่ีท่านพำ�นั กอยู่ขอกล่าว
ต้อนรับท่าน โดยการเชิญ
ท่านมา สนทนาเบือ
้ งต้น
และพร้อมกันนั น
้ ก็จะได้ให้
ข้อมูลสำ�คัญๆ แก่ท่าน ซึ่งจะ
ช่วยให้ท่านรู้สึกคุ้นเคยและ
ปรับตัวให้เข้ากับสิง
 แวดล้อม
ใหม่ ได้รวดเร็วขึน
้

บนพื้นฐานของกฎหมายบูรณาการของรัฐเบิรน
์ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป เมืองต่างๆในรัฐเบิรน
์ จะเชิญ
คนต่างด้าวทีเ่ พีง้ ย้ายเข้ามาอยใู่ นรัฐเบิรน
์ ให้มาพูดคุย
สนทนาเป็ นเบืองต้น ซีงึ่ ในการสนทนากันนี้ ท่านจะได้รบ
ั
ข้อมูลเกีย
่ วกับการใช้ชว
ี ต
ิ ในท้องถ่น
ิ่ รวมทัง้ ข้อมูลเก่ย
ี่ ว
กับกิจกรรมต่างๆท่ม
ี่ อ
ี ยู่ ท่จ
ี่ ะช่วยให้ทา่ นปรับตัวให้เข้า
กับสิง่ แวดล้อมใหม่ได้ (เช่น ชัน
้ เรียนภาษา จุดนัดพบ
สังสรรค์กน
ั สมาคม ฯลฯ)
ท่านจะได้รบ
ั เอกสารท่เี่ ป็ นประโยชน์ และนอกจากนัน
้ แล้ว
ก็ยงั จะได้รบ
ั ทราบถึงสิทธิและหน้ าทีข
่ องท่านอีกด้วย

หากท่านประสงค์ท่ีจะได้
ข้อมูลท่ีนอกเหนื อไปกว่า
นั น
้ ทางองค์กร
การปกครองส่วนท้องถ่ีน
จะยื่นความจำ�นงของท่าน
ไปยังหน่ วยประสานงาน
บูรณาการ

ทางองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน
่ จะเป็ นผต
ู้ ด
ั สิน ตามกฎ
เกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมายบูรณาการของรัฐเบิรน
์ (มาตรา
5 อนุมาตรา 4 IntG) ว่าควรจะส่งท่านไปพูดคุยอย่างละเอียด
กับหน่วยประสานงานบูรณาการหรือไม่
หน่วยประสานงานบูรณาการ เป็ นหน่วยงานให้ค�ำ แนะนำ �
ปรึกษาทีค
่ อยช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าว ทัง้ หญิงและ
ชาย ในการปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมในสังคมสวิส

จะมีการจองวันนั ดให้ท่าน
มารับการปรึกษาที่หน่ วย
ประสานงานบูรณาการโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากทางองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน
่ กำ�หนดหน่วย
ประสานงานบูรณาการให้ทา่ น ทางองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ก็จะนัดวันให้ทา่ นไปรับคำ�ปรึกษาทีห
่ น่วยประสานงาน
บูรณาการนัน
้ ภายในเวลา 5 สัปดาห์หลังจากการสนทนา
ครัง้ แรก โปรดทราบว่าได้มก
ี ารจองวันนัดนัน
้ ๆให้ทา่ นอย่าง
แน่นอนแล้ว และท่านจะขอเลื่อน หรือบอกเลิกนัดดังกล่าว
ได้กเ็ ฉพาะแต่ในกรณีพเิ ศษจริงๆเท่านัน
้
ทีห
่ น่วยประสานงานบูรณาการ ท่านจะได้รบ
ั การต้อนรับจาก
ผใู้ ห้ค�ำ ปรึกษา ซึ่งเป็ นผม
ู้ ค
ี ณ
ุ วุฒิ ท่พ
ี่ ด
ู ภาษาของท่านได้ หรือ
อาจจะพูดภาษาอื่นทีท
่ า่ นเข้าใจได้ดี
ผใู้ ห้ค�ำ ปรึกษา จะช่วยท่านในเรื่องต่างๆ เช่น ในการหา
ชัน
้ เรียนภาษาท่เี่ หมาะสมกับท่าน ให้ค�ำ แนะนำ �ท่านใน
ประเด็นทีว
่ า่ หากท่านต้องการให้คณ
ุ วุฒท
ิ างการศึกษาที่
ท่านมีอยไู่ ด้รบ
ั การรับรอง ท่านจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
หรือจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานใด หรืออาจจะช่วยท่านหา
กิจกรรมเสริมให้กบ
ั บุตรของท่าน เพื่อสนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็ก

คำ�ร้องขอใบอนุญาตพำ�นั ก
ของท่าน จะได้รับการ
พิจารณาก็ต่อเมื่อ ท่านได้ไป
หาหน่ วยประสานงานบูรณา
การแล้วเท่าน้ ัน

หลังจากที่ท่านได้มาหาหน่วยประสานงานบูรณาการแล้ว
ทางหน่วยราชการด้านบริการผู้ย้ายถ่่ิน ก็จะได้พิจารณา
คำ�ร้องขอใบอนุญาตพำ�นักของท่านต่อไป
เมื่อคำ�ร้องของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว และข้อมูลทางชีว
มิติของท่านได้รับการบันทึกไว้ที่ศูนย์ออกบัตรประจำ�ตัว
แล้ว ทางศูนย์ก็สามารถออกบัตรประจำ�ตัวให้ท่านได้ ทาง
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งไปให้ท่าน
ทราบว่า ท่านสามารถมารับบัตรประจำ�ตัวได้เมื่อใด

่ี ง
ทต
้ั ของหน่ วยประสานงานบูรณาการในรัฐเบิร์น

Ville de Berne
Centre de compétence Intégration de la ville de Berne
Effingerstrasse 33
3001 Berne
031 321 60 36
integration@bern.ch
www.bern.ch/integration
Emmental, Mittelland et Haute-Argovie
isa
Centre d’information pour étrangères et étrangers
Speichergasse 29
3011 Berne
031 310 12 72
beratung@isabern.ch
www.isabern.ch
Ville de Thoune et Oberland bernois
KIO, Centre de compétence Intégration Thoune-Oberland
Uttigenstrasse 3
3600 Thoune
033 225 88 00
kio@thun.ch
www.thun.ch/kio
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Jura Bernois, Seeland et Bienne
Service spécialisé de l‘intégration
Rue de la Gare 50
2502 Bienne
032 326 12 17
integration@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch/integration-f

