
หน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิ 

FIZ 

คอืหน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอืผูห้ญงิ 

รบัปรกึษาและตอบค าถามในเรือ่ง การยา้ยถิน่ถาน การถูกเอารดัเอาเปรยีบ 

การถูกกระท าความรุนแรง และ การคา้ผูห้ญงิ 

หน่วยงาน FIZ ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 

ขอ้มูลจะถกูเก็บเป็นความลบั และ 

ใหค้ าปรกึษาในหลายภาษา 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, 

Hohlstrasse 511, 8048 Zürich 

โทร 044 436 90 00 

https://www.fiz-info.ch/de/ 

Frabina 

ศูนยใ์หค้ าปรกึษา Frabina รบัปรกึษาเรือ่ง การยา้ยถิน่ถาน อาชพี และ ปณัหาครอบครวั 

สามารถตดิตอ่โดยตรงทีส่ านักงาน Solothurn และ Olten 

หรอืปรกึษาทางโทรศพัทห์มายเลข 0900 81 27 01 นาทลีะ 2.20 CHF 

วนัองัคารและวนัพฤหสัฯ เวลา 11.00-13.00 น. และวนัพุธ เวลา 16.00-18.00 น. 

และสามารถตดิตอ่ทางออนไลน ์www.frabina.ch 

ใหค้ าปรกึษาในภาษา เยอรมนั ฝร ัง่เศส อติาล ีองักฤษ สเปน และอารบกิ หรอืผ่านลา่ม 

ค่าใหค้ าปรกึษาประมาณ 20-200 CHF 

Fabrina 

Westbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn 

Marktgasse 34, 4600 Olten 

www.frabina.ch | info@frabina.ch | โทร 032 621 68 60 (จนัทร-์ศกุร ์10.00-

12.00 น.), 

 



หน่วยงานชว่ยเหลอืผูเ้คราะหร์า้ยทางเพศ Solothurn 

คุณหรอืคนในครอบครวัของคุณ ตกเป็นเหยือ่ของการใชค้วามรุนแรง ทัง้ทางรา่งกาย 

และจติใจ หรอืการถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

เราใหค้ าปรกึษา และชว่ยเหลอืโดยไม่คดิคา่ใชจ้่าย  

หน่วยงานช่วยเหลอืผูเ้คราะหร์า้ยทางเพศ Solothurn, 

Industriestrasse 78, 4600 Olten | โทร 062 311 86 66 (จนัทร-์ศกุร ์8.30–12.00 น. 

และ 13.30–16.00 น.) 

https://opferhilfe.so.ch 

Apps แอป 

Lexiapp 

แอปฟร ีส าหรบับุคคลใหบ้รกิารทางเพศ ในสวติเซอรแ์ลนด ์

ในแอป คุณจะพบขอ้มูลส าคญัทัง้หมดในหวัขอ้ต่างๆ เชน่ ความปลอดภยั สุขภาพ การท างาน 

ภาษ ีและ ประกนัสงัคม 

มใีหบ้รกิารในภาษาต่อไปนี:้ เยอรมนั, องักฤษ, ฝร ัง่เศส, อติาล,ี สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย, 

ฮงัการ,ี บลัแกเรยี, โปแลนด,์ ไทย, สโลวเีนีย 

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) 

แอปฟร ีส าหรบับุคคลใหบ้รกิารทางเพศ และ ผูย้า้ยถิน่ถาน 

แอปนีเ้ป็นหน่วยงานอสิระ สามารถเกบ็ขอ้มูลเอกสารอยา่งปลอดภยัทางออนไลน ์เชน่ 

หนังสอืเดนิทาง ขอ้มูลทางการแพทย ์หรอื ใบประกาศนียบตัร 

ในแอปนีย้งัแสดงหน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอื ผูป้ระสบปณัหาทางสงัคมและสขุภาพ 

จากทัว่โลก 

และยงัมแีพลตฟอรม์ทีส่ามารถประณาม การใชค้วามรุนแรง และ ละเมดิสทิธมินุษยชน 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmopolis.gpp 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore%C2%A0
https://itunes.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8%C2%A0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmopolis.gpp


LINKS ลงิค ์

Migesplus.ch 

เป็นเวบ็ไซตจ์ากสภากาชาดสวสิ ทีใ่หข้อ้มลูดา้นสุขภาพ การด ารงชวีติใน 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มทีัง้หมด 50 ภาษา 

https://www.migesplus.ch 

Sex-i.ch 

เว็บไซตนี์ ้คุณจะพบขอ้มูลเกีย่วกบั การคุมก าเนิด การตัง้ครรภ ์การท าแทง้ 

หรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

ในภาษาต่อไปนี:้ เยอรมนั ฝร ัง่เศส อติาล ีองักฤษ สเปน โปรตุเกส เซอรเ์บยี ตุรก ีแอลเบเนีย 

โซมาเลยี 

https://www.sex-i.ch/de/home 

 

  



คอรส์ภาษาเยอรมนั 

• ECAP SOLOTHURN เปิดสอนหลกัสูตรภาษาเยอรมนั หลกัสูตรพืน้ฐานภาษาเบือ้งตน้ 

และ หลกัสูตรเขม้ขน้ ที ่Olten, Solothurn, Trimbach และ Derendingen 

หรอืทางออนไลน ์

 

ECAP Solothurn | โทร 032 622 22 40 | infoso@ecap.ch 

 

• Migros Klubschule มคีอรส์ภาษาเยอรหลายระดบั ที ่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 นอกจากหลกัสูตรภาษาเยอรมนัทั่วไปแลว้ ยงัม ี

ภาษาเยอรมนั ส าหรบัผูท้ีท่ างานในอุตสาหกรรมอาหาร และ ส าหรบัผูท้ างานแบบเขา้เวร 

 

https://www.vhs-

so.ch/kursangebot/speziell/deutschkurse/solothurn/?navi=16183f12a20b

d4 

Volkshochschule Solothurn, Hauptbahnhofstrasse 8, 4500 Solothurn 

 

โทร 032 626 40 10 

แฟกซ ์032 626 40 11 

อเีมล info@vhs-so.ch 

 

เปิดเวลาท าการ จนัทร-์ศุกร ์08.30–11.30 น. / 13.30–16.30 น. 


