หน่ วยงานให้ความช่วยเหลือผู ห
้ ญิง
FIZ
คือหน่ วยงานให ้ความช่วยเหลือผูห
้ ญิง
่ การย ้ายถินถาน
่
รับปรึกษาและตอบคาถามในเรือง
การถูกเอาร ัดเอาเปรียบ
การถูกกระทาความรุนแรง และ การค ้าผูห
้ ญิง
หน่ วยงาน FIZ ไม่เก็บค่าใช ้จ่าย
ข ้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ และ
ให ้คาปรึกษาในหลายภาษา
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration,
Hohlstrasse 511, 8048 Zürich
โทร 044 436 90 00
https://www.fiz-info.ch/de/

Frabina
่ การย ้ายถินถาน
่
ศูนย ์ให ้คาปรึกษา Frabina รับปรึกษาเรือง
อาชีพ และ ปัณหาครอบครัว
่
สามารถติดต่อโดยตรงทีสานักงาน Solothurn และ Olten
หรือปรึกษาทางโทรศัพท ์หมายเลข 0900 81 27 01 นาทีละ 2.20 CHF
วันอังคารและวันพฤหัสฯ เวลา 11.00-13.00 น. และวันพุธ เวลา 16.00-18.00 น.
และสามารถติดต่อทางออนไลน์ www.frabina.ch
่ั
ให ้คาปรึกษาในภาษา เยอรมัน ฝรงเศส
อิตาลี อังกฤษ สเปน และอารบิก หรือผ่านล่าม
ค่าให ้คาปรึกษาประมาณ 20-200 CHF
Fabrina
Westbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn
Marktgasse 34, 4600 Olten
www.frabina.ch | info@frabina.ch | โทร 032 621 68 60 (จันทร ์-ศุกร ์ 10.0012.00 น.),

หน่ วยงานช่วยเหลือผู เ้ คราะห ์ร ้ายทางเพศ Solothurn
่
้
คุณหรือคนในครอบครัวของคุณ ตกเป็ นเหยือของการใช
้ความรุนแรง ทังทางร่
างกาย
และจิตใจ หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เราให ้คาปรึกษา และช่วยเหลือโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่าย
หน่ วยงานช่วยเหลือผูเ้ คราะห ์ร ้ายทางเพศ Solothurn,
Industriestrasse 78, 4600 Olten | โทร 062 311 86 66 (จันทร ์-ศุกร ์ 8.30–12.00 น.
และ 13.30–16.00 น.)
https://opferhilfe.so.ch

Apps แอป
Lexiapp
แอปฟรี สาหร ับบุคคลให ้บริการทางเพศ ในสวิตเซอร ์แลนด ์
้
ในแอป คุณจะพบข ้อมูลสาคัญทังหมดในหั
วข ้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สุขภาพ การทางาน
ภาษี และ ประกันสังคม
่ั
มีให ้บริการในภาษาต่อไปนี:้ เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรงเศส,
อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย,
ฮังการี, บัลแกเรีย, โปแลนด ์, ไทย, สโลวีเนีย
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore
iOS: https://itunes.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8

Global Passport Projekt (GPP)
่
แอปฟรี สาหร ับบุคคลให ้บริการทางเพศ และ ผูย้ ้ายถินถาน
้ นหน่ วยงานอิสระ สามารถเก็บข ้อมูลเอกสารอย่างปลอดภัยทางออนไลน์ เช่น
แอปนีเป็
หนังสือเดินทาง ข ้อมูลทางการแพทย ์ หรือ ใบประกาศนียบัตร
้ งแสดงหน่ วยงานให ้ความช่วยเหลือ ผูประสบปั
ในแอปนียั
้
ณหาทางสังคมและสุขภาพ
่
จากทัวโลก
่
และยังมีแพลตฟอร ์มทีสามารถประณาม
การใช ้ความรุนแรง และ ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmopolis.gpp

LINKS ลิงค ์
Migesplus.ch
่ ้ข ้อมูลด ้านสุขภาพ การดารงชีวต
เป็ นเว็บไซต ์จากสภากาชาดสวิส ทีให
ิ ใน
้
ประเทศสวิตเซอร ์แลนด ์ มีทงหมด
ั
50 ภาษา
https://www.migesplus.ch
Sex-i.ch
่ บ การคุมกาเนิด การตังครรภ
้
เว็บไซต ์นี ้ คุณจะพบข ้อมูลเกียวกั
์ การทาแท ้ง
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
่ั
ในภาษาต่อไปนี:้ เยอรมัน ฝรงเศส
อิตาลี อังกฤษ สเปน โปรตุเกส เซอร ์เบีย ตุรกี แอลเบเนีย
โซมาเลีย
https://www.sex-i.ch/de/home

คอร ์สภาษาเยอรมัน
้
้ ้น
• ECAP SOLOTHURN เปิ ดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมัน หลักสูตรพืนฐานภาษาเบื
องต
และ หลักสูตรเข ้มข ้น ที่ Olten, Solothurn, Trimbach และ Derendingen
หรือทางออนไลน์
ECAP Solothurn | โทร 032 622 22 40 | infoso@ecap.ch
• Migros Klubschule มีคอร ์สภาษาเยอรหลายระดับ ที่ Olten และ Solothurn
https://www.klubschule.ch/Angebote/Sprachen/Deutschkurse
Klubschule Migros Olten, Frohburgstrasse 20, 4600 Olten, โทร 058 568 94
94
Klubschule Migros Solothurn, Dornacherstrasse 26, 4500 Solothurn, โทร
058 568 96 00
• Volkshochschule Solothurn นอกจากหลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไปแล ้ว ยังมี
่ างานในอุตสาหกรรมอาหาร และ สาหร ับผูท
ภาษาเยอรมัน สาหร ับผูที้ ท
้ างานแบบเข ้าเวร
https://www.vhsso.ch/kursangebot/speziell/deutschkurse/solothurn/?navi=16183f12a20b
d4
Volkshochschule Solothurn, Hauptbahnhofstrasse 8, 4500 Solothurn
โทร 032 626 40 10
แฟกซ ์ 032 626 40 11
อีเมล info@vhs-so.ch
เปิ ดเวลาทาการ จันทร ์-ศุกร ์ 08.30–11.30 น. / 13.30–16.30 น.

