Kanton St.Gallen
Departement des Innern
Amt für Soziales
Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung
1.4.2018 துவங்கும் பயிற்சி குறித்த விவரங்கள்
ஜெர்மன் ஜமொழியைக் கற்கவும் – அது மதிப்பொனது!
சசயின்ட் ககலன் மண்டலத்தில் வசிக்கும் மக்கள் லிட்ரசி
அல்லது பி-1 நிலல வலரயிலான செர்மன் சமாழிப் பயிற்சிலயப்
சபற கூட்டாட்சி அரசு மற்றும் ககன்டன் aஆதரவு அளிக்கிறது.
கீ ழ்வரும் நிபந்தலனகள் பூர்த்தியானால், அவர்கள் 200 லிட்ரசி
மற்றும் 200 செர்மன் பாடங்கள் வலர தள்ளுபடி சபறத்
அங்கீ காரம் சபறமுடியும்:
 அவர் சசயின்ட் ககலன் மண்டலத்தில் வசிப்பவராக
இருக்ககவண்டும்.
 வரிவிதிக்கத்தக்க தனிநபர் வருமானம் CHF 40,000-க்கு
குலறவாக அல்லது தம்பதி மற்றும் குடும்ப வருமானம் CHF
55,000-க்குக் குலறவாக இருக்ககவண்டும்

இந்த அவசியத் கதலவகலள நீங்கள் பூர்த்திசெய்து, உங்கள்
விண்ணப்பம் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டால், கட்டணத்தில்

சலுலக அளித்து இன்வாய்ஸ் வழங்க சமாழி பள்ளிக்கு

உரிலம உள்ளது. இக்கட்டணக் குலறப்லப மணடலத்தில்
உள்ள அங்கீ காரம் சபற்ற பல செர்மன் பள்ளிகளில்
உபகயாகிக்கலாம்.
பட்டியலிலிருந்து அங்கீ காரம் சபற்ற ஒரு பள்ளிலய
கதர்வுசசய்து, கட்டணச் சலுலக சபற விரும்பும் சமாழிப்
பள்ளிலயயும் குறிப்பிட்டு விண்ணப்பத்லதப் பூர்த்தி சசய்க.
அலத ஒப்புச் சான்கறாடு சமூகத்துலற அலுவலகத்திற்கு
பள்ளி அனுப்பிலவக்கும். கூடுதல் தகவல்கலள

www.deutschkurse.sg.ch என்னும் மண்டல இலணயதளத்தில்
காணலாம்.

 வரி குலறக்கப்பட்டு வருமானம் சபறுபவர் அல்லது வரி
மதிப்பீடு இல்லாத நபருக்கு சமாத்த ஆண்டு வருமானத்தில்
75 % வரிக்குட்பட்ட வருமானமாகக் கருத்தப்படும்.

 வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானம் CHF 50,000-க்கு குலறவு.
 சவளிநாட்டவர் கவலல அனுமதி B,C,L அல்லது ஸ்விஸ்
குடியுரிலம இருந்தால்
 பயிற்சிக் கட்டணத்லத மற்ற எந்த நிறுவனமும் அளிக்காமல்

இருத்தல் (உ.தா. சமூக நலத்துலற, AHV-IV ஓய்வூதியத் துலற,
RAV, SUVA ,பணி முதலாளி)

 பயிற்சி காலத்தில் குலறந்தது 80 % கட்டாயவருலக
இருக்ககவண்டும். இல்லலசயனில் பயிற்சிக்குப் பிறகு
சலுலகத்சதாலக திரும்ப அளிக்கப்படாது.
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சலுயகக் கட்டணம் ஜபறுவதற்கொன நயடமுயை
1

பயிற்சியில் பங்ககற்கபார்(CPT) பள்ளியில் பதியகவண்டும்.
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நிபந்தலனகலள பூர்த்தி சசய்வலத, CPT, சமாழிப் பள்ளி மற்றும் சமூகத் துலற அலுவலகத்தில்
உறுதிப்படுத்தகவண்டும்..
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மின்னஞ்சல் வழியாக சமாழிப் பள்ளி OSA-வுக்கு விண்ணப்பத்லத அனுப்பும்.


விண்ணப்பங்கலள எந்கநரத்திலும் சமர்பிக்கலாம்.



ஆனால்,

பயிற்சியின்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

முடிவுக்கு

படிவத்தில்

முன்

ஏற்பாடு

சமர்பிக்கப்படும்

சசய்யப்பட கவண்டும்.
விண்ணப்பங்கள்

OSA-வால்

மட்டுகம

ஏற்றுக்

சகாள்ளப்படும்.
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விண்ணப்பம் மூன்று வாரங்களுக்குள் OSA-வால்
மூன்று

வார

இலடசவளியில்

இன்வாய்ஸ்

பரிசீ லிக்கப்படும் (சபற்றுக்சகாண்ட பின்). இந்த
சசய்யகவண்டாசமன

சமாழிப்

பள்ளிகளுக்கு

கவண்டுககாள் விடுக்கப்படுகிறது.


மூன்று வாரங்களுக்குள் (சபற்றுக்சகாண்ட பின்) மின்னஞ்சல் மூலமாக சமாழிப்பள்ளிக்கு
தகவல்

எதுவும்

வரவில்லல

எனில்,

சலுலகக்

கட்டணம்

முன்பு

விண்ணப்பித்தபடி

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது என்று சபாருள்.


அதாவது,

பயிற்சிலய

முடித்தவுடன்

சலுலகக்

கட்டணத்திற்கு

விண்ணப்பம்

அளிக்க

முடியாது.
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விண்ணப்பத்தில் CPT குறிப்பிட்டுள்ள தகவலல பரிசீ லித்து அதற்கான ஆவணங்கலளக்க் ககார
OSA-வுக்கு உரிலம உள்ளது.

