
Вітаємо у Швейцарії та в кантоні 
Цюрих

кількість мешканців :

Швейцарія: 8.82 млн

Кантон Цюрих: 1.5 млн

Місто Бюлах: 22 100



Швейцарія –
Місто Бюлах
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Бюлах, ваше нове місце 
проживання

Шопінг у старому місті (Marktgasse) Ринок по середах та суботах Сімейний центр та кафе «Мамерлапап» 
(Mamerlapap, Grampenweg 5)
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Статус тимчасового захисту S

• Дозвіл на проживання

• Надання житла в Бюлаху – сумісне проживання (не окрема квартира)

• Підтримка та матеріальна допомога

• Право на возз’єднання сім’ї

• Право на оплачувану працю

• Діти можуть відвідувати школу

• Виїзд за кордон та повернення можливе без дозволу – поінформуйте FuAK 
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Інтеґрація
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Мова

Мова – це ключ до успішної інтеґрації!

Реєстрація на курс німецької мови 
здійснюється Координатором у справах 
біженців та притулку (FuAK).

Витрати на аккредитовані курси 
покриваються повністю.
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Підтримка

Координація біженців (FuAK):

Співробітники FuAK супроводжують та 
підтримують по всіх питаннях стосовно 
інтеґрації.

Müliweg 17
8180 Bülach

Tel. 044 863 15 00

fluechtl.asyl@buelach.ch
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Підтримка
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Координація роботи волонтерів у 
справах біженців

Ви потребуєте супроводу?

Frau Mirjam Meier

Reformierte Kirche

Hans Hallergasse 3

8180 Bülach

078 789 07 67

mirjam.meier@refkirchebuelach.ch



Пошук праці

• Інтернет / Газети

• Запитайте знайомих

• Відвідайте компанії / ініціативна
заявка

• Тимчасові офіси, наприклад, 
www.coople.com

• RAV (РАФ) – Реґіональне аґентство/
бюро у справах безробіття

Franca Ghidossi

Feldstrasse 95

8180 Bülach

Tel. 043 259 63 30
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Кар’єрна
консультація

Поради щодо кар’єри можна отримати у  
центрі професійної інформації «biz» = 
Berufsinformationszentrum, у місті Клотен 
(біля летовища). 

→ Консультації в «biz» є безкоштовними 
для осіб молодше за 20 років.

Для визнання іноземного диплома →

вимагається знання німецької мови 
на рівні «B».
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Для невеликого 
бюджету
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Brockenstube Blaues Kreuz («Брокі
блакитний хрест»): речі для дому секонд-
хенд. На ронді за адресою Winterthurer-
strasse 46.

Essen für alle («Їжа для всіх»). В Цюриху за
адресою Allmendstrasse 1.

Kulturlegi – широкий спектр культурних та
спортивних пропозицій в усьому кантоні.



Дешевий 
шопінг
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Допомога/ 
безпека

Лікарні поблизу : 

• Шпиталь Бюлах (Spitalstrasse 24)

• Дитяча поліклініка Вінтертур
(Brauerstrasse 15); та Цюрих
(Steinwiesstrasse 75)

Швидка допомога: 144

Пожежна частина: 118

Поліція: 117

Загальний екстрений виклик: 112

У випадку отруєння: 145

Допомога по телефону: 0800 33 66 55 
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Громадський 
транспорт

Потяг / Автобус / Трамвай / Пором 

ZVV (Zürcher Verkehrsbund): Цюрихська 
транспортна асоціація

SBB (Schweizerische Bundesbahn): 
Швейцарська федеральнa залізниця

SBB: завантажити додаток
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Громадський 
транспорт
SwissPass / Halbtax = карта з половинним
тарифом (-50% на кожен квиток) коштує
165.00 CHF на рік. / Бюлах – Цюрих в обидва
боки, у 2-му класі, 24 години: 17.60 CHF. Квиток
зі знижкою (з Halbtax) коштує 8.80 CHF.

Діти до 6 років їздять безкоштовно.              
Діти 6 – 16 років оплачують половину тарифу.

JUNIOR CARD: 30.00 CHF на рік. З картою
юніора діти в віці 6 до 16 років їздять без-
коштовно, якщо їх супроводжує один з батьків.

Денні квитки SBB-GA: 43.00 CHF на день.
Місто Бюлах надає шість денних квитків,
дійсних по всій Швейцарії. Завчасне
замовлення на сайті міста: www.buelach.ch
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Водійське посвідчення: Обмін протягом 
12 місяців

Розмитнення автомобіля

Автострахування

Надішліть заявку до Strassenverkehrsamt 
(Управління дорожним рухом)

Schützenmattstrasse 120

8180 Bülach
www.stva.zh.ch
Tel. 058 811 90 00

Aвтомобіль 

http://www.stva.zh.ch/


Вільний час

В Бюлаху є багато спортивних, музичних та
культурних спілок.

Перелік асоціацій та клубів: www.igbv.ch

Критий та відкритий басейн для плавання,
льодовий каток, хокейне поле, скалодром,
міні-ґольф, кінотеатри, cімейний центр.

Трек для бігу та фітнесу (турники), «стежка
дятла» (Mittelspechtweg), «планетний шлях»
(Planetenweg), різноманітні дитячі майдан-
чики: вхід вільний
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Діти та сім’я

Нагляд за дітьми

• Ясла: приблизно з 4-х місяців

• Ігрові групи: від 2,5 років

• Група продовженого дня: з моменту вступу до дитячого садка

• Няня: організована сусідською допомогою та реформованою церквою

Консультація

• Консультація для матерів і батьків надає підтримку у питаннях 
виховання та повсякденного сімейного життя (діти 0-5 років).

• Реґіональні центри захисту дітей та молоді (kjz) надають 
безкоштовні та конфіденційні консультації (діти 0-18 років).
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Шкільна система

Батьки є відповідальними за нагляд за дітьми.

У робочий час з 8:20 до 9:05 та з 11:10 до 12:00 нагляд за дітьми надається безкоштовно.

Пропозиції по обіду та групі продовженого дня є платними та залежать від доходу батьків.

Батьківські бесіди 
і батьківські 
вечори у школі 
є обов’язковими!
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Важливо у 
Швейцарії

Пунктуальність має значення! 
(завжди приходьте вчасно)

Знайте свої права та дотримуйтеся 
обов’язків.
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Ви ще маєте 
питання?

Бажаємо вам усього найкращого!
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