கமான தகவக

B
F
F

அகீகரிகபட
அகதிக
தகாலிகமாக அமதிகபட
அகதிக
தகாலிகமாக அமதிகபட
நபர்க

tamil/tamoul/tamil

ஸ்விட்சர்லாந்க் வரேவகிேறாம்!
ஸ்விட்சர்லாந்தில் உங்கக்ப் கலிடம் வழங்கப்பட்ள்ள

அல்ல தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ள்ளீர்கள்.

உங்கள் நிைல சிறப் விதிக உட்பட்ட. இந்தக் ை௧ேயட

்ல் இைவ பற்றி உங்கக்த் ெதரிவிக்க வி௫ம்கிேறாம்.
நீங்கள் இப்பேபா ஸ்விட்சர்லாந்தில் நீண்ட காலம்

வாழப்ேபாகிறீர்கள். ஆகேவ மான விைரவில் இதற்ேகற்ப

உங்கைள பழகிக்ெகாள்ள ேவய க்கியமானாதாம்.

உங்கள் உரிமைகள் மற்ம் கடைம௧ைள அறிந்ெகாதல்

மற்ம் ேவைல மற் கல்வியைப் ெபவதற்

யற்சித்தல் ஆகியைவ உட்பட மற்ற பல விஷயங்கம் இதில்

அடங்ம். இந்தக் ை௧ேயல், உங்கள் நிைலக்ப் ெபா

த்தமான றிப்பிட்ட விதிகள் பற்றிய அப்பைடத் தகவல்கைளப்

பார்க்கலாம் ேமம் தல் தகவல்கள் மற்ம் கவரிக

க்கான இைணப்கைௗம் பார்க்காலாம்.

ேயற்றத்க்கான ேதசிய தைலைமச் ெசயலகம் ( SEM)

இந் த க் ைகேய எலக் ட் ர ானிக் வவில் ,

www.sem.admin.ch/info-integration என்ற இைணப்பில் பின்வம்

ெமாழிகளில் கிடைக்கிற: ெஜர்மன், ஃபிெரஞ், இத்தாலியன்,

1

அராபிக் , க் ர ின் ய ா, ர் த ிஷ் , திெபத்தன், ஃபார்சி, தமிழ்,

ேசாமாலி மற்  ம் ெசர் ப ியன் / ேராஷியன்/பஸ்னியன்

www.sem.admin.ch/info-integration

௫க்கமான தகவல்கள்

B
F
F

2

அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அகதிகள்

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட

அகதிகள்

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட

நபர்கள்

B

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள்

தன்டைய ெசாந்த நாட்ல் ஒவைடய இனம், மதம்,

ேதசியம், ஒ௫ றிப்பிட்ட ைவச் சார்ந்தி௫த்தல் அல்ல

அவ௫ைடய அரசியல் ெகாள்ைக௧ள் காரணமாக கைமயான
ெந௫க்ககைௗ எதிர்ெ௧ாள்கிற அல்ல அப்பப்பட்ட

ெந௫க்ககைள எதிர்ெ௧ாள்வதற்கான நியாயமான அச்த்த

க் உள்ளாகிற நபேர அகதி எனப்பகிறார். இந்த விளக்கம்,

அகதிகள் நிைல ெதாடர்பான உடன்பக்ைகைய (ெஐனிவா

அகதிகள் உடன்பக்ைக) அப்பைடயாகக் ெகாண்ள்ள. 

றிப்பாக உயிக், உடக் அல்ல தந்திரமாக நடமா

வதற் அச்த்தல் ஏற்பதல் அல்ல தாங்கயாத மனஅ

த்தத்ைத ஏற்பத்ம் நடவக்கைகள் ேபான்றைவ

கைமயான ெந௫க்ககளில் அடங்ம். ெவளிேயவதற்ப்

ெபண்கக்ெகன் தனிப்பட்ட காரணங்கள் இ௫க்கலாம், அைவ

ம் கத்தில் ெ௧ாள்ளப்பம்.

ேமேல றிப்பிட்ட அச்த்ல்கக் ஆளாகக்௯ய

இடத்க் எந்த நபைரம் ெவளிேயற்றேவா அல்ல திப்பி

அப்பேவா டா என்பைதம் ெஜனிவா அகதிகள்

உடன்பக்ைக றிப்பிகிற.

சட்ட அப்பைட

அகதியின் சட்டர்வ அந்தஸ் என்ப ெஜனிவா அகதிகள்

உடன்பக்கையின் விைளவாக எகிற. ேதசிய அளவில், இ

கலிட சட்டத்திற்ள் வகிற (கலிட சட்டத்தின் சட்டப்பிரி
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 58-62). இ ெதாடர்பான சட்டங்கைள இங்ே௧ காணலாம்:

www.admin.ch/ch/d/sr/c142_31.html

வழங்கப்பட்ட அமதிச்சீட்கள்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள் சட்டர்வமாக வசித் வம்

மாநிலத்தில் வாழ்வதற்கான அைடயாள அட்ைடயப் ெபற

உரிைமள் ள வர் க ள் (ெவளிநாட் டவர் ரிைம அமதிச்சட
ீ 
்
B). இ ஒ ஆண் என்ற வரம்க்ட்பட்ட, ஆனால்

அவர்கைள அகதிகளாக அங்கீகரித்தற்க ான காரணங்கள் அப்ப
ேய இக்ம் வைர வழக்கமாக இ ப்பிக்கப்பம்.

ஸ்விட்சர்லாந்தில் சட்டர்வமாக 10 ஆண்கள் வாழ்ந்த

பின்னர், ஒங்கிைணந் வாழ்வதற்கான ேதைவகைளப் ர்த்தி

ெசய்ம்பட்சத்தில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகக் நிரந்தரக்

ரிைமக் அமதி (C அமதிச்சீட்) வழங்கப்பம்.

தாங்கள் வாம் சகத்டன் நல்லப ஒங்கிைணந்
வாழ்கிற மற்ம் தாங்கள் வாம் சகத்தின் உள்ர்

ெமாழியில் ேபச இயகிற நபர்கள், சட்டர்வமாக 5 ஆண்

கள் வாந்த பின்னர் நிரந்தரக் ரிைமக்
விண்ணப்பிக்கலாம்.

F

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட
அகதிகள்

அகதி என்ற நிலைக்த் ததி ெபற்ள்ள ஆனால் கலிடம்

அளிக்காமல் இப்பதற்கான காரணங்கள் உள்ளதால் கலிடம்
அளிக்கப்படாமல் இக்ம் ஒ நபர் தற்காலிகமாக அ

மதிக்கப்பட்ட அகதி எனப்பகிறார். ஒ நபர் தன்

தாய்நாட்லிந் ெவளிேயவதன் லம் அல்ல தாய்

நாட்லிந் ெவளியேறியபிற அவடைய நடத்ைத

காரணமாக அகதி என்ற நிைல ஏற்பட்க்கலாம். கலிடம்

அளிக்காமல் இப்பதற்கான காரணங்கள் உள்ள அகதிகள்

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பவர்.

சட்ட அப்பைட

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதியின் சட்டர்வ

அந்தஸ் என்ப ெஜனிவா அகதிகள் உடன்பக்கையின்

விைளவாக எகிற. தற்காலிக அமதி என்ப,

ெவளிநாட்டவர்கக்கான ஃெபடரல் சட்டத்திற்ள் வகிற

(AIG) (AIG ன் சட்டப்பிரி 83-88a).

இ ெதாடர்பான சட்டங்கைள இங்ே௧ காணலாம்:

www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

வழங்கப்பட்ட அமதிச்சீட்க
தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம்

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ஒ F அ

மதிச்சீட்டைப் ெபவார்கள். இ அதிகபட்சம் 12 மாதங்கக்
அளிக்கப்பம், அவர்கள் வாழ்கிற மாநிலத்தால் ேமம் 12

4

மாதங்கக் திப்பிக்கப்படலாம். சட்டர்வமாக 5 ஆண்கள்

ஸ்விட்சர்லாந்தில் வாழ்ந்த பிற, தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக அ

மதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ரிைம அமதிக் (B அமதிச்சீட

்) விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகாரிகள் விண்ணப்பத்தைப் பரிசீலிக

்ம் ேபா, சகத்டனான ஒத்ைழப், ம்ப பிைணப்கள்

மற்ம் தாய்நாட்ற்த் திப்பி அப்ம் ழல்
ேபான்றவற்ைற கத்தில் ெகாள்வார்கள்.

F

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட
நபர்கள்

கலிட விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட் பின்வம்

காரணங்களினால் அவைர ெவளிேற்வ அல்ல திப்பி

அப்ப யாமல் ேபாம் நபர் தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட நபர் எனப்பகிறார். ெவளிேயற்வைத நைட

ைறப்பத்வ சாத்தியமில்ைல (உதாரணமாக: பாஸ்ேபார்ட்

ேபான்ற பயண ஆவணங்கள் எதைம் ெபறயாதேபா),

அமதிக்கப்படவில்ைல (அப்ப ெவளிேயற்வ சர்வேதச

சட்டங்கைள மீவதாக இந்தால்) அல்ல நியாயமற்றதாக

இத்தல் (உதாரணமாக, ேபார் காரணமாக அல்ல அவடைய

ெசாந்த நாட்ல் வன்ைறயான ழல் நிலதல்).

சட்ட அபைட

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள் என்ப,

ெவளிநாட்டவர்கக்கான ஃெபடரல் சட்டத்திற்ள் வகிற
(AIG) (AIG ன் சட்டப்பிரி 83-88a).

இ ெதாடர்பான சட்டங்கைள இங்ே௧ காணலாம்:

www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

வழங்கபட்ட அமதிச்சீட்கள்
தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம்

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ஒ F அ

மதிச்சீட்டைப் ெபவார்கள். இ அதிகபட்சம் 12 மாதங்கக்

அளிக்கப்பம், அவர்கள் வாழ்கிற மாநிலத்தால் ேமம் 12

மாதங்கக் திப்பிக்கப்படலாம். சட்டர்வமாக 5 ஆண்கள்

5

ஸ்விட்சர்லாந்தில் வாழ்ந்த பிற, தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக அ

மதிக்கப்பட்ட நபர்கள் ரிைம அமதிக் (B அமதிச்சீட

்) விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகாரிகள் விண்ணப்பத்தைப் பரிசீலிக

்ம் ேபா, சகத்டனான ஒத்ைழப், ம்ப பிைணப்கள்

மற்ம் தாய்நாட்ற்த் திப்பி அப்ம் ழல்

ேபான்றவற்ைற கத்தில் ெகாள்வார்கள்.

B
F
F

வசித்தல்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள், தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட

அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கக்,

கலிட ெசயல்ைறயின் ேபா அல்ல அ வைடந்தபிற

ஒ மாநிலம் ஒக்கப்பம். கலிடம் பற்றிய 

எக்கப்பட்ட பிற அவர்கள் அேத மாநிலத்தில் ெதாடர்ந்

தங்கியிப்பார்கள். உங்கக் ஒக்கப்பட்ட மாநிலத்தில்

எங் வசிப்ப என்பைத நீங்கள் தந்திரமாகத் ெதரி

ெசய்யலாம். சகநலத் திட் ட உதவிகைளப் ெபம்

தற் க ாலிகமாக அமதிக் க ப் ப ட் ட நபர் க க் க ான வாழ் வ ிடம்
அல் ல  தங்மிடத்ைத மாநில அதிகாரிகள் ஒக்வார்கள்.
நீங்கள் தங்கியிக்ம் கவரிைய, ெபாப்பிள்ள மாநில

அதிகாரிக் நீங்கள் ெதரிவிக்க ேவண்ம். ெவளிநாட்டவர்
ரிைம அமதிச்சீட், உங்கக் ஒக்கப்பட்ட

மாநிலத்தில் மட்ேம ெசல்பயாம்.

வாடைகதாரர்கக்கான பயள்ள தகவல்கள், 16 ெமாழிகளில்:
www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/infoblatt-wohnen/infoblatt.html
ஸ்விஸ் வாடைகதாரர் அேசாசிேயஷன்:
www.mieterverband.ch
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ேவ மாநிலத்க் மாதல்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள்,

ேவ மாநிலத்க் மாற விம்பினால் அவர்கள் ெசல்ல

வி௫ம்ம் மாநிலத்தின் ேயற்றத் ைற அதிகாரிகளிடம்

மாநில மாதக்கான விண்ணப்பத்ைத சமர்ப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரர் நிரந்தரமாக சகநலத் திட்டங்கைள

சார்நத
் வராக இல்ைலெயனில் அல்ல ேயற்றச் சட்டத்தின்ப

அவக்கான அமதி விலக்கிக் ெகாள்ளப்பவதற்கான
காரணங் க ள் எமில்ை ல என் ற ால் ெபம் ப ாம்

விண் ண ப் ப ம் அங்கீகரிக்கப்பம்.

F

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள்: தற்காலிகமாக
அமதிக் க ப் ப ட் ட அகதிகள் மாநில மாதக் 

விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் நிரந்தரமாக சகநலத்
திட்டங்கைள சார்ந்தவராக இல்ைலெயனில் அல்ல

ேயற்றச் சட்டத்தின்ப அவக்கான அமதி விலக்கிக்

ெகாள்ளப்பவதற்கான காரணங்கள் எமில்ைல

என்றால் ெபம்பாம் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பம். மாநில

மாதக்கான விண்ணப்பம் ேநரயாக SEM இடம்

சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்ம்.
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தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள்: தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவர் மாநில மாதக்
விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பம் ேநரயாக SEM

க் அப்பப்பட ேவண்ம். பிற SEM அந்தக் றிப்பிட்ட

மாநில அதிகாரிகடன் கலந்தாேலாசித் விண்ணப்பத்ை த

அங்கீகரிக்கலாமா ேவண்டாமா என ெசய்ம்.

விண் ண ப் ப தாரக்  ம் ப த் த ினடன் ேசம்

உரிைமயிந்தால் அல்ல இரண் மாநிலங்கம்

மாற் ற த்  க்  ஒப்  க் ெகாண் ட ால் விண் ண ப் ப ங் க ள்

அங்கீகரிக்கப்பம்.

B
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ெவளிநாட் பயணிதல்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள், தாங்கள் வாம் மாநிலத்தின்

ேயற்ற அவலகத்தில் அகதிகக்கான பயண

ஆவணத்க்காக விண்ணப்பிக்கலாம். இைதப் பயன்பத்தி

அவர்கள் ெவளிநாட்க்ச் ெச விட்சர்லாந்க்

திம்பி வரலாம். இைதச் ெசய்வதற், நீங்கள் ேயற்ற

அவலகத்க் ேநரயாகச் ெசல்ல ேவண்ம். பயண

ஆவணம் SEM ஆல் வழங்கப்பகிற, ெபாவாக இ

ஐந் ஆண்கக் ெசலபயாம்.

க்கியமானைவ: அகதிகக்கான பயண ஆவணம்,

உங்கள் தாய்நாட்க்ச் ெசல்ம் உரிமைைய உங்கக்

அளிக்கவில்ைல. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதி அல்ல

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதி தன்டைய

தாய்நாட்க்ப் பயணித்தால் அவைடய அகதி அந்தஸ்

விலக்கப்படலாம்.

ேமம், அகதிகக்கான பயணம் ஆவணம் இந்தாேல

நீங்கள் பிற நாகக்ச் ெச உரிைமையப் ெப

விட்டதாகப் ெபாள் ெகாள்ள யா. விசா இல்லாமல்

ன் மாதங்கள் வைர, ற்லா காரணங்கக்காக

ெஷெ்ஜ பதிக்ள் ைழவ என்ப சாத்தியேம. பிற

நாகக்ச் ெசல்வதற் உங் கக் விசா ேதைவப்பம்.

நீங்க ள் பயணிக் க வி நாகளின் அதிகாரிகளிடம் ேகட்
ெதரிந்ெகாள்ங்கள்.
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தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வி௫ம்பியப

ெவளிநாகக்ப் பயணிக்க யா. நீங்கள் உங்கள்

தாய்நாட்ல் வழங்கப்பட்ட கடச்சீட்ைட SEM இல் ஒப்பைடக்க

ேவண்ம். நியாயமான காரணங்கள் இக்ம்பட்சத்தில்

(உதாரணமாக, கைமயாக ேநாய்வாய்ப்பதல் அல்ல

ம்ப உப்பினர்கள் மரணித்தல்), மாநில ேயற்ற

அவலகத்க் ேநரயாகச் ெச தம்பி வவதற்கான

விசாக் விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் தாய்நாட்ல்

உங்களால் கடச்சீட்ைடப் ெபற இயலவில்ைலெயன்றால்,

நீங்கள் ெவளிநாட்டவக்கான பயண ஆவணத்க்காக

விண்ணப்பிக்கலாம், இதன் லம் நீங்கள் பயணிக்க ம்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயணத்க் மட்ேம இந்தப் பயண

ஆவணத்ைதப் பயன்பத்தலாம்.

B

ம்பம் ஒன் ேச௫தல் மற்ம்
ம்பமாக தஞ்சமடைதல்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள் ஸ்விட்சர்லாந்க் தங்கைடய
ப உப்பினர்கைள (கணவன், மைனவி, பதிெசய்யப்பட்ட

ணைவர், 18 வயக்ட்பட்ட பிள்ைளகள்) அைழத்

வர அமதிக்கப்பட்ள்ளனர். இந்தக் ம்ப உப்பினர்கள்

அகதிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட் அவர்கக்ப் கலிடம்

அளிக்கப்பம். இவர்கள் தாய்நாட்ைட விட் ெவளிேயவதற்

ன்ேப ஒேர ம்பமாக வாழ்ந்திக்க ேவண்ம் மற்ம்

இதைத் தப்பதற்கான பிரத்ேயக ழல் எம் இல்லாமல்
இக்க ேவண்ம்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதி என்ற அந்தஸ்ைதப் ெபற்ற பிற

அங்கக
ீ ரிக்கப்பட்ட அகதிகக்ப் பிறக்ம் எந்தெவா

ழந்ைதம் தானாகேவ அங்கக
ீ ரிக்கப்பட்ட அகதி அந்தஸ்ைதப்

ெபறமாட்டார்கள் இந்தக் காரணத்தினால், ழந்ைத

பிறந் த டன் மான விைரவில் SEM இல் கலிட

விண் ண ப் ப த்ை த அளிக் க ேவண்  ம் . இதன் லம்

ழந்தைக்ம் அகதி அந்தஸ் வழங்கப்பம்.

F
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தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட ெவளிநாட்டவர்கள் , மாநில ேயற்ற

அதிகாரிகளிடம், ம்பத்டன் ேசவதற்கான விண்ணப்பத்ைத

அளிப்பதற் தற்காலிக அமதி ெபற்றதிலிந்

ைறந்தபட்சம் 3 ஆண்கள் காத்திக்க ேவண்ம்.

ம்பம் ஒன் ேசதல் திட்டத்தின் கீழ் கணவன், மைனவி,

பதிெசய்யப்பட்ட ைணவர்கள் மற்ம் 18 வயக்ட்பட்ட

திமணம் ஆகாத பிள்ைளகைள மட்ேம ஸ்விட்சர்லாந்க்

அழைத் வரலாம். ம் பம் ஒன்  ேசவதற்கான

நிபந்தைனகளாக, அந்தக் ம் பத்தினர் ஒேர வீட்ல்

வாழேவண்ம், வீ  அைனவக்ம் ேபாமானதாக

இக்கேவண்ம், அவர்கள் சக நலத்திட்டங்கைள

சார்நத
் ிப்பவர்களாக இக்கக் டா ேமம் வாமிடத்தின்
உள்ர் ெமாழி ெதரிந்தவர்களாக இக்கேவண்ம். ம்பம்

ஒ ேசவதற்கான ேநரம் சார்ந்த ேதைவப்பாகள்

ர்த்தியானால், அதிலிந் 5 ஆண்கக்ள் ம்பம்

ஒன் ேசவதற்கான விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்ம்.

12 வயக் ேமற்பட்ட பிள்ைளகைள அைழத் வவெதன்றால்,

அத்த 12 மாதங்கக்ள் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட

ேவண்ம்.
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ஒங்கிைணதல்

நீண்ட காலம் ஸ்விட்சர்லாந்தில் வாபவர்கள் சாத்தியமான

அள விரைவாகத் தங்கைள சகத்டன் ஒங்கிைணத்க்
ெகாள்ள ேவண்ம். இத நீங்கள் வாமிடம் பற்றிய

தகவைல ேசகரிப்ப, உள்ர் ெமாழியைக் கற்க்ெகாள்வ,

ேவைல ேதவ மற்ம் சக வாழ்வில் பெகப்ப

ஆகியைவ க்கியமானதாம். ஸ்விட்சர்லாந் இந்த

ஒங்கிைணதல் ெசயல்பாகைள பலவித திட்டங்கள் மற்ம்

ெசயல்றைகள் லம் ஊக்விக்கிற ேமம்

அைனவக்ம் சமமான வாய்ப்கைள வழங்வதற்

யற்சிக்கிற. ஒங்கிைணதலின் ேநாக்கம் என்னெவன்றால்,
உள்ர் மக்கம் ெவளியிலிந் வந்தவர்கம் ட்டாட்சி
சட்டங்களில் உள்ளவற்க் மதிப்பளித், ஒவக்

விட்க்ெகாத்த சமாதானத்டன் வாழவேண்ம் என்பதாம்.
ஸ்விஸ் நாட்ன் ஒங்கிைணதல் ெகாளை்க பற்றிய

தல் தகவல்கள்:

www.integrationsagenda.ch

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration.html

ஒங்கிைணதக்கான ஆதர
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள், தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட

அகதிகள் மற்ம் தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள்
ஸ்விட்சர்லாந்தில் ஒங்கிைணந் வாழ்வதற்கான

ெசயல்ைறகைள ஆதரிப்பதற் பல்ேவ அர மற்ம்

தனியார் அைமப்கள் பாடத்திட்டங்கள் மற்ம் வசதிகைள

வழங்கின்றன. ஆேலாசைன ேகாரம், இந்த ேசைவகைளப்

பயன்பத்திக் ெகாள்ளம் உங்கைள ஊக்விக்கிேறாம்.

ேதைவயான தகவல்கள் மாநில அல்ல தனியார்
ஒங்கிணைதல் அவலகங்களில் கிைடக்ம்.

ஒங்கிணைதல் ஆதர ெதாடர்பான தல் தகவல்கள்:

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration/foerderung.html

மாநிலங்கள் மற்ம் நகரங்களில் உள்ள ஒங்கிைணதல்
ெதாடர்பான ெதாடர் ைமயங்கள்:

www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/

kantonale_ansprechstellen.html

மாநில ஒங்கிைணத் திட்டம் (KIP) பற்றிய தகவல்:

www.kip-pic.ch/de/
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பள்ளி மற்ம் கல்வி

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள், தற்காலிமாக அமதிக்கப்பட்ட

அகதிகள் மம் தற்காலிமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்களின்

ழந்தைகள், ஸ்விட்சர்லாந்தில் வாம் மற்ற ழந்ைதகைளப்

ேபால பள்ளிக்ச் ெசல்ல ேவண்ம். கிண்டர்கார்டன் உள்பட,

கட்டாயக் கல்வி என்ப 4 வயதில் ெதாடங்கி 11 ஆண்கள்

பள்ளிப்பப் வைர நீக்கிற. அதன் பிற, அவர்களின்

திறமைக் ஏற்ப ஒ ெதாழிற்கல்வி பயிற்சிைய (VET) ேம

ெ்காள்ளலாம் அல்ல உயர்கல்விையம் பிற

பல்கைலக்கழகப்பப்ைபயம் ர்த்தி ெசய்யலாம்.
கட்டாயக் கல்வி மற்ம் VET பற்றிய தல் தகவல்கள்:

www.ch.ch/private/00060/00062/index.html?lang=de
www.berufsbildung.ch
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கல்வி மற்ம் பயிற்சிையத்
ெதாடதல்

ஸ்விஸ் ெதாழில் சந்ைதயில், ெதாழிலாளர்கக்

கைமயான ேதைவப்பாகள் உள்ளன. இதில் ெமாழித்திறன்
மற்ம் ெதாழிட்பத் திறன் இரண்ம் அடங்ம்.

ெபம்பாம் ெவளிநாட்டவரின் ததிகள் ஸ்விஸ்

ெதாழில் சந்ைதத் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதில்ைல

அல்ல  ெவளிநாட்ல் ெபற்றத் ததிகள் இங்ேக

அங்கீகரிக்கப்பவதில்ைல. ெமாழிப் பாடத்திட்டங்கள்,

கல்விையத் ெதாடர்வ அல்ல பிற சைககள் உலகளாவிய

ேவைலவாய்ப்ை பப் ெபவதில் உங்கக் உதம்.

ததியான ஒங்கிைணதல் ைமயம் மற்ம் ெதாழில்சார்

ஆலோசைன ைமயங்கள் ேதைவயான தகவல் மற்ம்

ஆேலாசைனைய உங்கக் வழங்ம்.

நீங்கள் வாம் மாநிலத்தில் உள்ள ெதாழிற்பயிற்சி, கல்வி

மற்ம் ெதாழில்வாழ்க்ைக ஆலோசைன

அவலகங்கைளம் ெதாடர்ப ெகாளலா.

www.berufsberatung.ch/dyn/show/8242
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ேவைல

சகத்ேதா ஒங்கிணைவதற் ேவைல மற்ம்

ெபாளாதார தந்திரம் ஆகியைவ க்கியமான. நீங்கள்

ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபெவைத எளிதாக்ம் சகைகளின்

அலத்தைப் பயன்பத்திக் ெகாள்ங்கள் ேமம்

ததிடைய அதிகாரிகளின் ஆேலாசைனையப் ெபற்க்

ெகாள்ங்கள். நீங்கள்  யற்சிேயா ேவைல
ேதடேவண்ம்.

ஸ்விட்சர்லாந் வம் எங் ேவண்மானாம்

நீங்கள் பலனளிக்ம் ேவைலையப் ெபறலாம். சில றிப்பிட்ட

நிைலகளில், நீங்கள் வாம் மாநிலத்திற்  ெவளிேய

ஒ௫ வாரம் வைர தங்வ சாத்தியம். உங்கக் ேவைல

வழங்கியவர், நீங்க ள் ேவைலயில் ேசவதற்

ன்னர் ேவைல ெசய்மிடத்திள்ள ெபாப்ள்ள மாநில

அதிகாரிக்  உங்கள் ேவைல பற்றிய தகவைலத்

ெதரிவிக்கேவண்ம். ேவைல நீக்கம் அல்ல பணி மாற்றம்

ெதரிவிக்கப்பட ேவண்ம். இந்தத் தகவல் ெதரிவிப்,

ஊழியர்கைளப் பாகாக்ம் ேநக்கம் ெகண்ட

மட்மல்லாமல் பிற விஷயங்கக்மானம் ஆம்.

மற்றவர்கைள விட நீங்கள் றைந்த ஊதியத்க் ேவைல

ெசய்வைதத் தக்ம் ேநாகம் ெகாண்ட.

மாநிலம் மாவ ெதாடர்பான விதிகள் (பக்கம் 7 ஐப்

பாங்கள்) இப்ேபாம் கைடபிக்கப்பட ேவண்ம்.
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ேவைல மற்ம் ேவைலைய எப்பத் ேதவ என்ப

பற்றிய பயள்ள தகவல்:

www.treffpunkt-arbeit.ch

ஊழியர்கள் பற்றிய தகவல்:

www.ch.ch/private/00054/00055/index.html?lang=de
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காதாரம்

ஸ்விட்சர்லா மிகச்சிறந்த ன்னேறிய காதார அமைப்பைக்

ெகாள்ள. நீங்கம் உங்கள் ம்பம் எப்ப
ஆேராகியமாக வாழ்வம் மற்ம் என்ன

சைககள் கிைடக்கிற என்ப பற்றிய தகவைல நீங்கள்

அறிந்ெகாள ேவணம்.

ஸ்விட்சர்லாந்தில் வாம் எல்ேலாம் கட்டாயம் ஒ

அப்பைட மத்வக் காப்பீட்ைட எத்திக்கேவம்.

தினசரி வாழ்க்ைகயின் மற்ற விஷயங்கைளப் ேபாலேவ,

காதாரம் விஷயத் த ிம் தகவைல ேசகரித் 

சாத் த ியமான அள உள்  ர் ெமாழியி ேபவம்

க் க ியமானதாம் .

உடல் மற்ம் மன ேநாகளைத் தக்கம் அவற்க்ச்

சிகிச்ைசயளிக்கம், ஃெபடரல் காதார அவலகம் பல்ேவ

ெமாழிகளில் தகவைல அளிக்கிற.

www.migesplus.ch

ெபர்ன், ஸூரிச், ெஜனிவா மற்றம் ேசன் ஆகிய இடங்களில்
உள்ள சித்திரவைதக் உள்ளானவர்கள் மற்ம் ேபாரினால்

பாதிக்கப்பப்பட்டவர்கள் மற்ம் அவரின்

ம்பத்திக், ஸ் வ ிஸ் ெசஞ்சிைவ சங்கம் (SRC)

மத்  வப் பராமரிப்  , உளவியல் சிகிச்ைச மற்ம்

ஆேலாசைன வழங்கிற.

www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-und-kriegsopfer/
hilfe-fuer-traumatisierte-menschen
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ெசய்ண்ட் ேகெலனில் உள்ள சித்திரவதைக உள்ளானவர்கள்

மற்ம் ேபாரினால் பாதிக்கப்பப்பட்டவர்கள் மற்ம் அவரின்

ம்பத்திக், உளவியல் பாதிப்க்கான

(ைசேகாெ்ர ௗமட் ட ாலஜி) ஸ் வ ிஸ் ைமயம் (GRAVITA)
மத்வப் பராமரிப்பு, உளவியல் சிகிச்ைச மற்ம்

ஆேலாசைன வழங்கிற.
www.gravita.ch/angebot/
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சக காபீ

விசர்லாதி மிகச்சிறந்த சகக காபீ ெநட்ெவார்
உள. வமானதிலிதானா பங்களிப்கள் லம்

ஒெவா சக பாகா கிைள ன்னதாகேவ
நிதியளிக்கப்பட்ள்ள. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதி,

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதி மற் தகாலிகமாக

அமதிக்கப்பட்ட நபர் என்ற றையில் ஸ்விஸ் நாட்டைச்

ேசர்ந்தவர்கைளப் ேபாலேவ பங்களி கடைமம்

பலன்கைளப் ெபம் ததிையம் உைடயவர்கள் ஆவீர்கள்.

சகக் காப்பீ, காப்பீ ெசய்யப்பட்ட நபர்களால் சமாளிக்க

யாத (உதாரணமாக, ேவைலயில்லாமல் அல்ல

உடலளவில் இயலாமல் இக்ம்ேபா) நிதிச் மைகளின்

அபாயங்களிலிந் அவர்கைளப் பாகாக்கிற.

திேயார்ககான ஓய்தியம் உள்ள. வாழ்க்ைகத் ைண
அல்ல ெபறே்றார் இறந்தாம் ஓய்தியம் வழங்கப்படலாம்

(ைமனர்கக்). விபத்க்கள் மற்ம் ேவைல சார்ந்த

ேநாய்கக் எதிராக ஊழியர்கக் அவர்கள் ேவைல
ெசய்ம் நிவனம் காப்பீட்ைடச் ெசய்கிற.

சகக் காப்பீ பற்றிய தல் தகவல்கள்:

www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick.html
ேவைலயற்ேறாக்கான காப்பீ பற்றிய ௬தல் தகவல்கள்:

www.treffpunkt-arbeit.ch/arbeitslos/erste_schritte/

மற்ற வைக காப்பீகள் பற்றிய தல் தகவல்கள்:
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www.ch.ch/private/00029/00039/index.html?lang=de

வரிகள்
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகதிகள், தற்காலிமாக அமதிக்கப்பட்ட

அகதிகள் மற்ம் தற்காலிமாக அமதிக்கப்பட்ட நபர்கள்,

ஸ்விட்சர்லாந்தில் கட்டாயம் வரி ெசத்த ேவண்ம்: வரிகள்

வமானத்திலிந் பித்தம் ெசய்யப்பகிற, அதாவ ஒ

நபரின் ஊதியத்திலிந் ேநரயாகப் பித்தம்

ெசய்யப்பகிற (ஃெபடரல் ேநர வரி பற்றிய 1990, சம்பர் 14

ேததியிட்ட ஃெபடரல் சட்டம் 110 ன் பிரி 83). வரி விதிப்

மாநிலத்க் மாநிலம் ேவபம்.
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சக பலக

சக நலதிடகக் வரிெசபவரி பணதிலி

நிதியளிகபகிற. சக நலதிட்டககான ெதாைக

மாநில மாநில வேபடலா. இபிம் ெப௫

பாலான மாநிலகளி, சகநல அைமககான வி

அேசாசிேயஷ (SKOS) ஏற்பதிள பகளிகான கண

கீட் வழிகாட்தகள பிபறபகிறன.

இ விட்சர்லாதி நியாயமான மம் திறமிக சக

நலத்திட்டங்கள் அளிகபவைத உதிபத்கிற.
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அகீகரிகபட அகதிக ம தகாலிமாக

அமதிக்கப்பட அகதிக இ தரபின தகைள தா

கேள கவனி ெகாவதகான ெபாளாதார நிலையி

இைலெயறா, வி மகைள ேபால அேத சக

நலதிடகளை ெபற ததி உடையவர்கேள.

சக நலத்திடக ெபவதகான, தகாலிகமாக

அமதிகபட நபர்களின் ேகாரிைகக மாநில

சட்டங்களா ஒைறபதபள. ெபாவாக,
தகாலிகமாக அமதிகபட நபர்ககான சக
நலதிடக அகீகரிகபட அகதிகள் ம

தற்காலிகமாக அமதிக்கப்பட்ட அகதிககானைதவிட

ைறவாகேவ இ.
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பிவ வைலதளதி ேமம் தகவக உளன:

www.skos.ch/sozialhilfe/haeufig-gestellte-fragen/

ேவைல ெசய இய எேலா சக

நலதிடகளை ெபறாம ெசாத உைழபி தன

த பத்  க்  ம் ேதைவயானவைற ெச

ெகாளேவ என எதிர் ப ார்  கபகிற.

கியமான வலைதளக
மாநில ேயற ம ெதாழி சைத அவலக:
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/
adressen_kantone_und.html

மாநில மக அவலக:

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/
kantonale_einbuergerungsbehoerden.html

ேவைலவா பதிவதகான மாநில அவலகக:
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/
Adressen_Meldeverfahren.html

மாநிலக ம நகரகளி உள ஒகிைணத
ெதாடர்பான ெதாடர் மையக:

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/
kantonale_ansprechstellen.html

பிற பயள இணைகள்:

ஆைல வி் அவலகக:
www.ch.ch

ேயறகான ேதசிய தைலைம ெசயலக (SEM):
www.sem.admin.ch

ேயறகான ஃெபடர ஆைணயக (FCM):
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www.ekm.admin.ch

ெவளியீட் விவரக
ெவளியிபவர்

Staatssekretariat für Migration SEM
Quellenweg 6, CH–3003 Bern Wabern

ஆசிரியர்

Information und Kommunikation, SEM

வைரகைல

meierkolb, Luzern

ைகபடக

Fabian Biasio, Luzern

ஆதார

BBL, Vertrieb Bundespublikationen
CH–3003 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch
2 ஆ பதி 2019

இந் த க் ை௧ேய எலக் ட் ர ானிக் வவில் ,

www.sem.admin.ch/info-integration என்ற இைணப்பில் பின்வம்

ெமாழிகளில் கிைடக்கிற: ெஜர்மன், ஃபிெரஞ், இத்தாலியன்,
அராபிக் , க் ர ின் ய ா, ர் த ிஷ் , திெபத்தன், ஃபார்சி, தமிழ்,

ேசாமாலி மற்  ம் ெசர் ப ியன் /ேராஷியன்/ேபாஸ்னியன்

www.sem.admin.ch/info-integration

