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Fişă informativă pentru persoanele recomandate la un centru de
informare pentru integrare
V-aţi mutat de curând în cantonul Berna.
Vă urăm bun venit!
Cu ocazia primei
întâlniri cu autorităţile
din comuna de
domiciliu primiţi
informaţii importante
care simplifică
procesul de integrare.

Pe baza Legii Integrării valabile în Cantonul Berna,
începând cu 2015, comunele din canton organi
zează discuţii iniţiale cu noii cetăţeni străini care se
stabilesc în canton. În cadrul acestei discuţii, veţi
primi informaţii despre viaţa în comunitatea noastră
şi despre ofertele de integrare (cursuri de limbi
străine, puncte de întâlnire, asociaţii etc.).
Primiţi documente informative şi în plus aflaţi care
vă sunt drepturile şi obligaţiile.
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În cazul în care aveţi
nevoie de mai multe
informaţii, comuna vă
recomandă să luaţi
legătura cu centrul de
informare pentru
integrare.

Pe baza diverselor criterii stipulate în Legea Integ
rării valabile în Cantonul Berna (art.5 alineat 4 IntG),
comuna apreciază dacă aveţi nevoie de mai multe
informaţii şi vă recomandă să luaţi legătura cu un
centru de informare pentru integrare.

Solicitarea unui
permis de şedere este
prelucrată mai departe
de către autoritatea
de emigrare.

Solicitarea dumneavoastră este verificată de
autoritatea de emigrare.

La centrul de
informare pentru
integrare vă programăm
o şedinţă de consiliere
gratuită.

Comuna vă poate face o programare pentru o
ședință de consiliere gratuită la centrul de informare
pentru integrare. Vă rugăm să țineți cont de faptul
că respectivul interval orar a fost rezervat definitiv
pentru dvs., iar o amânare sau anulare sunt posibile
doar în cazuri excepționale. de o consilieră/un con
silier calificat(ă) care vorbeşte limba dumneavoastră
maternă sau o altă limbă pe care o înţelegeţi bine.
Consiliera/consilierul vă poate ajuta de exemplu
să găsiţi un curs de limbă adecvat pentru
dumneavoastră, vă poate îndruma în procesul de
recunoaştere a diplomelor de studii sau poate
organiza înscrierea într-un program de suport
pentru copiii dumneavoastră.

Centrul de informare pentru integrare este un orga
nism de consiliere care vine în sprijinul cetăţenilor
străini în procesul de integrare.

După aprobarea solicitării poate fi emis permisul de
şedere. Veţi primi de la comună o invitaţie pentru a
vă ridica permisul.

Centrele de informare pentru integrare din Cantonul Berna

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

