
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SOS – أرقام هواتف مهمة 

 117 الشرطة

 0582296050 قسم الشرطة أوبرريت

 118 المطافيء

 144 اإلسعاف

 1414 اإلنقاذ الطائر )ريجا(

 145 طواريء التسمم

 خدمة الطواريء في راينتال 147 أرقام مساعدة األطفال والشباب

 0900144441 أطباء

 0900144002 أطباء األسنان

 مرحباً بكم في

 روتي
www.ruethi.ch 

 ً  عزيزتي المنتقلة حديثا

 حديثاً عزيزي المنتقل 

 مرحباً بك في بلديتنا!

إنه لمن دواعي سرورنا أنك قررت القدوم إلى سانت جاللر راينتال. ونأمل أن تنعم باالستقرار سريعاً في المنطقة أو البلدية 
 وأن تشعر بالسعادة والراحة.

 كما تجد لدينا فرصاً متنوعة من أجل المشاركة الرياضية واللعب في النادي. 
 وندعوك للمشاركة بفاعلية في حياة القرية.
 غامر بالقيام بها! -لست بحاجة إال إلى خطوة صغيرة أولية 

العناوين وأرقام الهاتف ومواقع يهدف هذا الُكتيب إلى تقديم المساعدة لك بخصوص األسئلة والمشاكل المختلفة. حيث تجد هنا 
اإلنترنت الخاصة بالمؤسسات والمكاتب االستشارية واألندية والمنظمات الموجودة بالبلدية لدينا. كما يسرنا أن نكون في 

 خدمتك بالطبع في كل وقت عند وجود المزيد من االستفسارات.

 والمعلومات اإلضافية.اكتشف أيضاً موقعنا على اإلنترنت لتحصل على الكثير من الخدمات 

 المستشفى -الطبيب  -الصحة 

يجب التسجيل بإحدى شركات التأمين! يمكنك الحصول على المزيد من 
المعلومات من البلدية أو من شركات التأمين مباشرة أو عبر الموقع 

 www.comparis.chاإلليكتروني: 

 د. طبيب رولف نيجلي، الطبيب: : 
 0717677700روتي،  9464، 15شارع بوشل شتراسه رقم 

 سامي فوزي، د. طبيب أسنانطبيب األسنان: 
 0717662660روتي،  9464، 16شارع بوشل شتراسه رقم 

 مستشفى كانتون سانت غالن

  0714941111سانت غالن،  9000، 95شارع رورشاخر شتراسه رقم 

 مستشفى األطفال أوستشفايتس

 0712437111سانت غالن،  9000، 6شارع كالوديوس شتراسه رقم 

 مستشفى ألتشتيتن

 0717574411ألتشتيتن،  9450، 6اسه رقم شارع ف. ماروالني شتر

 مستشفى جرابس

 0817725111جرابس،  9471، 44شارع شبيتال شتراسه رقم 

 شبيتكس

  المساعدة والتمريض في المنزل
روتي،  9464، 127شبيتكس روتي لينتس، شارع شتاتس شتراسه رقم 

0717661587  

 

 / Arabischعربي  

 www.soziales.sg.ch -االستشارة  -الشؤون اإلجتماعية 

 تتوفر لك مجاناً الجهات االستشارية التالية مع االلتزام بواجب الكتمان:

 الخدمات اإلجتماعية 
 االستعالمات بكافة أنواعها:

 استشارة بخصوص الميزانية والديون،
 استشارة بخصوص التربية والعائلة،

 استشارة بخصوص االنفصال والطالق
 ودفع العربون لمبالغ اإلعاشة المساعدة في الدفع المسبق

 1خدمات إجتماعية في أوبرس راينتال، شارع رورشاخر شتراسه رقم 
 0717577870ألتشتيتن،  9450، 

 مركز الَطَب الَنفسَي 
 هيربروج، 9435، 202شارع بالجاخر شتراسه رقم 

 0582286700 
 www.psych.ch 

 مؤسسة مساعدة الضحايا
والرجال واألطفال والشباب الذين  مكاتب تقدم االستشارة للسيدات

 تعرضوا للعنف
  0712271100 سانت غالن، 9001، 11شارع تويفنر شتراسه رقم 

sg.ch-www.opferhilfe 

 "برو إنفيرميس" لذوي اإلعاقة 
تقديم االستشارة والدعم لألشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو 

 عقلية أو نفسية ولذويهم
 0587752050ألتشتيتن،  9450، 15م شارع بانهوف شتراسه رق

www.proinfirmis.ch 

 منظمة الخدمات "برو سنسيتوت"
 تقديم االستشارة وخدمات مختلفة لكبار السن

 0717578900ألتشتيتن،  9450، 15شارع بانهوف شتراسه رقم 
www.sg.pro-senectute.ch 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.ruethi.ch –إدارة البلدية 

 بلدية روتي

  0717677777روتي،  9464، 78شارع شتاتس شتراسه رقم 
 info@ruethi.chالبريد اإلليكتروني: 

 مكتب المواطنين

نقطة االتصال األولى في مبنى البلدية. تسجيل الدخول والخروج خالل 
األجانب، تصريح اإلقامة، استقدام العائلة، معلومات يوماً، بطاقة  14

بخصوص لوائح دخول البالد، التأمين الصحي اإللزامي، بطاقة محل 
 السكن، الخ.

 المكتب الفرعي للتأمين على الكبار والذرية

( AHVالمعلومات واالستمارات الخاصة بالتأمين على الكبار والذرية )
ميلية وترخيص المنح ومعونات ( والعطاءات التكIVوتأمين العجز )

 األطفال الخ.

 مصلحة الَضرائب

مختصة باإلقرارات/الحسابات الضريبية، ومد المهلة، ومدة اإلنذار 
 والعقوبة، واالستشارة عند وجود استفسارات ضريبية

 أقسام أخرى في مبنى البلدية
مكتب الشؤون اإلجتماعية، دائرة التحصيل، مكتب محاماة، مكتب 

 ارة البناء، مكتب السجل العقاري، مكتب الدفن.الصرف، إد

 www.ruethi.ch –اإلمداد والتخلص 

 الكهرباء والمياه عند تغيير المالك أو المستأجر: 
، 0717677772مكتب طواريء الكهرباء، نينا بونت، 

elektra.inkasso@ruethi.ch 

 cablecom.ch-www.upcكابلكوم ش.ذ.م.م.  التلفاز/الراديو:

 0800800800خدمة الهاتف: سويسكوم فيكسنت، 

 التخلص من القمامة

يتم جلب القمامة مرة كل أسبوع. ويأتي جدول القمامة بالبريد كل عام. 
ويمكن شراء األكياس الرسمية للقمامة بمنطقة راينتال من كل المحالت 

يمكن االطالع على أماكن التخلص من القمامة في جدول الكبيرة. كما 
 القمامة.

 المكاتب اإلقليمية

 مكتب التوثيق

 التوثيق الرسمي، إفادة اإلرث، الوصايا الخ
 0582297691بيوشس ،  9470، 2شارع بانهوف شتراسه رقم 

 مكتب األحوال المدنية

 اإلبالغ عن الميالد والزواج
 0717577730ألتسشتيتن،  9450، 2شارع راتهاوسبالتس رقم 

 

 (KESBمؤسسة حماية األطفال والبالغين )

 0717577280ألتشتيتن،  9450، 2شارع راتهاوسبالتس رقم 
www.kesb.sg.ch 

 

 مكتب المواصالت والمالحة
 12برخص القيادة األجنبية )خالل فحص الرخصة والسائق، االعتراف 

 شهراً(، تصريح الدراجات البخارية الخ.
 

 0582292222سانت غالن،  9001 ,5شارع فرونجارتن شتراسه رقم 
www.stva.sg.ch 

 www.afa.sg.ch –العمل والتعليم 

 االعتراف بالدبلومات األجنبية

www.bbt.admin.ch  أوwww.crus.ch 

 التدرج المهني استشارة بخصوص الوظيفة و

 استشارة شخصية للشباب والبالغين
 معلومات عن سوق التدريب المهني وعروض انتقالية للشباب،

 ألتسشتيتن، 9450، 27شارع ماركتجاسه رقم 
0582299070 ،www.berufsberatung.sg.ch 

 (RAVالمركز اإلقليمي لتوفير العمل )

والدورات التعليمية، المساعدة في البحث عن عمل، وعروض التعليم 
 وتوضيح مسألة الحصول على معونة البطالة وخزينة البطالة

، 0582299777هيربروج   9435، 12شارع بيرنيكر شتراسه رقم 
www.awa.sg.ch 

 المدرسة الشعبية

 rheintal.ch-www.vhsبرنامج دورات متنوع: 

 www.orschulen.ch –المدرسة 
 
 

 سكرتارية المدرسة
 الروضة أو المدرسة االبتدائيةالتسجيل في 

 0717677812روتي،  9464، 2شارع كامور شتراسه رقم 

 إدارة المدرسة في أوبرريت
 التسجيل في المرحلة العليا

  0717636200أوبرريت،  9463، 94شارع شتاتس شتراسه رقم 

 العمل االجتماعي بالمدرسة
 يوسفهايم(،مكاتب في المدرسة االبتدائية بورجفيس وفي عمل الشباب )

altstaetten.ch-www.jugend 

 مدرسة الموسيقى في أوبرراينتال

التسجيل واالستشارة بخصوص دروس الموسيقى لألطفال والبالغين، 
CHUNRAT ،دار الموسيقى ، 

 0717551975ألتشتيتن،  9450, 51شارع شورور شتراسه رقم 
www.msor.ch 

 www.deutschkurse.sg.ch –ألماني 

BILANG دورات لغة ألمانية واندماج 
 ، 1االستعالم والتسجيل: شارع رورشاخر شتراسه رقم 

 sg.ch-www.integration 0712283399سانت غالن،  9004

 مركز التعليم والثقافة واالندماج -مدرسة اللغة سوزانه بوشلر 

هيربروج،  9435، 9شارع بانوهوف شتراسه رقم 
0717222038 

sb.ch-www.sprachschule 

 خدمات االستشارة والترجمة

 فيردي -الترجمة بين الثقافات 

سانت غالن،  9004، 1شارع رورشاخر شتراسه رقم 
0848283390 ost.ch-www.verdi 

 خدمة الترجمة

للمستندات، مدرسة التجارة الترجمة، وكذلك التوثيق الرسمي 
 ،2والترجمة الفورية سانت غالن، شارع هودلر شتراسه رقم 

أو دليل الهاتف: "ترجمة".  0712453035سانت غالن  9008
www.hds.ch 

 استشارة قانونية مجانية

مساء،  18:00 - 15:00كل أول خميس من الشهر، من الساعة 
 9450(، 5لطابق في ا 505، )الغرفة 2شارع راتهاوسبالتس رقم 

 www.anwaltsverbandsg.chألتسشتيتن، 

 مكتب الوساطة للعالقات اإليجارية 

، 2استشارة مجانية للمؤجر والمستأجر، شارع راتهاوسبالتس رقم 
 0717577790ألتسشتيتن،  9450

 مكتب الوساطة لعالقات العمل
 استشارة مجانية ألرباب وأصحاب العمل

 0717500633 ألتسشتيتن، 9450، 1شارع كيرلنهوف رقم 

 www.rheintal-integration.com –االندماج 
www.infomehrsprachig.sg.ch 

 قسم االندماج
 معلومات واستشارة بخصوص الموضوعات المتعلقة باالندماج،

 الجهاتالتعاون مع األشخاص المحورية، معلومات بخصوص 
 التي تقدم دورات لغة ألمانية، أندية المهاجرين والوسيط الثقافي،

 دعم المشروعات.
 9445، 106، شارع ألته الند شتراسه رقم  ri.novaمركز 

 0717229554ريبشتاين، 
integration.com-www.rheintal 

 الثقافة والرياضة ووقت الفراغ
www.ruethi.ch – www.rheintal.com 

ن االطالع على العروض المتنوعة في مجال الثقافة ووقت الفراغ يمك
وكذلك قائمة باألندية الرياضية وأماكن قضاء وقت الفراغ من خالل 
الموقع اإلليكتروني للبلدية من خالل منشور "وقت الفراغ / الثقافة / 
السياحة" أو "أحدث األخبار / أحداث" وكذلك بالموقع اإلليكتروني 

 تال.لمنطقة راين

 الشباب -األطفال  -العائلة 

 استشارة مجانية لألمهات واآلباء

ً  09:30 - 08:00االستشارة الهاتفية: االثنين حتى الجمعة من  . صباحا
 ،8مكتب الخدمات اإلجتماعية ميتل راينتال، شارع فيدناور شتراسه رقم 

 m.ch-d-www.s 0717271302هيربروج،  9435

 االستشارة بشأن العائلة والزواج

 0717554644ألتشتيتن،  9450, 14شارع بانوهوف شتراسه رقم 
ostschweiz.ch-www.eheberatung 

 روضة األطفال 
 0717600009مونتلينجن،  9462، 41شاره هينتربورج شتراسه رقم 

www.kitawunderland.ch 

 العائالت اليومية 

www.tagesfamilien-0717614085الرعاية اإلضافية لألطفال، 
oberesrheintal.ch 

 أعوام حتى رياض األطفال 3مجموعة اللعب لألطفال بدءاً من 
 0717661831روتي،  9464، 2شارع كامور شتراسه رقم 

 خدمة حماية األطفال
 0717661831روتي،  9464، 2شارع كامور شتراسه رقم 

 توفير جليسة األطفال
 0717680088أوبرريت،  9463، 5شارع لوفيج رقم 

 مكتبة األلعاب
 استعارة األلعاب وألعاب األطفال 

 0799109498ألتشتيتن،  9450، 24شارع تروجينر شتراسه رقم 
altstaetten.jimdo.com-www.ludothek 

 المكتبة
، شرائط، CDتب بلغات مختلفة، مجالت فكاهية، مجالت، أسطوانات ك 

 9450، 1، شارع راتهاوسبالتس رقم  DVDكتب مسموعة وأسطوانات 
 g.chrebur-www.bibliothek، 0717554113ألتشتيتن، 

 عمل الشباب
 ،0717556815ألتشتيتن،  1a، 9450شارع فيزنتال شتراسه رقم 

or.ch-www.jugend 
 روتي 9464، 10لقاء الشباب "ماليبو"، شارع كامور شتراسه رقم 

 

http://www.upc-cablecom.ch/
http://www.kesb.sg.ch/
http://www.kesb.sg.ch/
http://www.sprachschule-sb.ch/
http://www.sprachschule-sb.ch/
http://www.infomehrsprachig.sg.ch/
http://www.infomehrsprachig.sg.ch/
http://www.s-d-m.ch/
http://www.eheberatung-ostschweiz.ch/
http://www.eheberatung-ostschweiz.ch/

