
sazîyên şêwrê 
 
Ger pirsgirêkên te li dora rûniştinê, kar, malbat, dibistan, manê an jî babetên din yên, ku li herêma 
Basel navendên şêwirmendiyê gelek ku pêşkêş bikin hinekî pirzimanî hene. 
 
Koçberiya GGG navenda besatiya ji bo entegrasyonê li Basel-Stadt e. karmendên xwe bişêwire be 
perê li ser 16 zimanan, û ne agahî ji bo pirsgirêkên civakî, hiqûqî û şexsî. jî nîqaşên li me bike ser 
malpera ggg-migration.ch henê. 
 
Jî, li Navenda xizmeta mişterî ji xizmetên xelkê û koçberiyê de hate guherandin Spiegelgasse 6 li 
Basel bi pirsên wek rûniştinê, xanî, destûrê û destûrên bersîv da û got. hûn ê bibînin bêtir agahîya li 
ser Navenda xizmeta mişterî ji xizmetên xelkê û koçberiyê di bin bdm.bs.ch. 
 
Dezgeha Biyaniyan ya Baselland, ald li Pratteln pêşniyazan li gelek zimanan. Bi RAA devkî azad e, 
problem û pirsên nivîskî chargeable in, li gor hewldanên. Hûn dikarin ji xizmetên şêwirmendiyê bê 
randevûyê bişêwirin. Find out jêr ald-bl.ch. 
 
Navnîşana şîret Baselland û agahiyan li ser hemû waran de li penaberiyê û qanûna biyanî ji bo 
pirsgirêkên civakî û ji bo pirsên li ser perwerde û hîndekariyê. Jî ji karmendên Baselland navnîşana li 
mijûlbûna bi rayedar û saziyên ragihîne di zehmetiyan. Piştî şêwirînê bi şîretan li te bi zimanê xwe 
bistînin. Navnîşana malpera Baselland anlaufstellebl.ch e. 
 
Heger tu his derûnî barekî giran û bi xwe re nabe alîkar, ne alîkarî bi telefonê heye. Simply hejmara 
1-4-3 (yek-çar-sê) dial û xeber şêwirmenda an rawêjkar: kisandin, bênav û herwe ne. agahiyên 
zêdetir li ser vê xizmeta ji bo German dipeyivî hûn ê di bin .ch 143 (yek-çar-sê) bibînin. 
Navenda şêwirmendiyê ji bo penaxwazan ya Basel (BAS) Herêma pêşniyar penaxwazan û pîşesazên 
xwe di German, English, French û Turkish. ofîsa min e li Oetlingerstrasse 74 li Basel. Agahiyên 
zêdetir dikare li ser bas-basel.ch dîtin. 
 
Navenda şêwirmendiyê ji bo mêrên pirnetewî û malbatên li Kantona Basel-Stadt agahdar berî li ser 
mijarên hiqûqî, civakî û çandî de, di dema û piştî zewaca an hevkariya. Ew jî bersiv da pirsên ji 
malbatperestî ji du netewan û mafên zarokan. Li ser Înternetê lê dikare were di bin binational-bs.ch 
dîtin. 
 
Ji bo dê û bav in, dayik û bav û şîret ji Basel hene. Ew malbatên ciwan li ser 12 zimanan û li gelek 
civakan de li herêmê alîkarî. Agahiyên zêdetir dikare di bin muetterberatung-bl-bs.ch dîtin. 
 
Di dawiyê de, karmendên ji STOP gelê nîjadperestî ji herêma Basel ku bi destê cihêkariya nîjadî 
bandor Şîreta. Şêwirdarî e. Malpera te ye dev ji (bi p double) rassismus.ch. 


