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ሓበሬታ ብዛዕባ ስልጠናታት ብምጅማር 1.4.2018
ጀርመንኛ ተመሃር – ይረብሕ እዩ!
ሃገርን ዞባን ን ኣብ ዞባ/ካንቶን St.Gallen ዝቕመጡ ሰባት ይሕግዙዎም እዮም፣ ኣብ ስልጠና ፊደላት
ወይ ስልጠና ጀርመንኛ ክሳብ ደረጃ B1 እንተ ተሳቲፎም።
መሰል ኣብ ንካያት ገንዛብ ኣብ ብዝላዕለ 200 ከምኡ'ውን 200 ናይ ቋንቋ ጀርመን መጽናዕታት
ኣለዎም፣ ዝስዕቡ ኩነታት እንተ ደኣ ረኺቦም፦
 ቦታ መቐመጥ ኦም ኣብ ዞባ St.Gallen እንተለዎም
 ዝቅመር ዝከኣል ደመዞም ትሒቲ 40 000 ፍራንከን እዩ ኣብ ንጽላት ሰባት፣ ትሕቲ 55 000 ፍራንከን
እዩ ኣብ ጽምድታትን ስድራታትን

ነቶም ቅድመ-ኩነታት እንተትበቕዕ ኮንካን ድልየትካ እንተተቐበለን፣ እቲ ቤት-ትምህርቲ ቋንቋ
ዝሓሰረ ክፍሊት ስልጠና ከኽፍለኩም መሰል ኣለዎ። እቶም ዝሓሰሩ ንካያት ኣብ ዝተፈላለዩ
በቲ ዞባ ፍቓድ ዝተወሃበሎም ቤት-ትምህርታት ቋንቋ ጀርመን ክውሰዱ ይከኣሉ።
ንምምዝጋብ ሓደ ፍቓድ ዝተዋህበ ቤት-ትምህርቲ ካብቲ ዝርዝር ምረጽ ከምኡ'ውን ምስቲ ቤትትምህርቲ ውዕልንምቕባል ዝሓሰረ ንካያት ምልኡዎ ኢኹም። እቲ ቤት-ትምህርቲ ምስ ናትኩም ፍቓድ
ናብ ቤት-ጽሕፈት ሶሽያል ክመሓላለፍ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይት ዞባ ኢኻ ትረክብ ኣብ፦
www.deutschkurse.sg.ch።

 ነቶም ቀንዲ ናይ ቀረጽ ግዴታ ዘለዎም ሰባት ከምኡ'ውን ንሰባት ብዘይ ምቅማር ቀረጽ 75 ሚእታዊት
ናይ ዓመታዊ ብሩቶ (ዘይጐደለ) ደመዞም ከም ዝቅመር ዝከኣል ደሞዝ እዩ ዝቝጸር
 ብቀረጽ ዝቅመር ደመዞም ትሕቲ 50 000 ፍራንከን እዩ
 ፓስፖርት ወጻእተኛ B, C, L ኣለዎም ወይ ናይ ስዊዘርላንድ መሰል ዜጋ ኣለዎም
 ስልጠናኦም ካብ ምንም ካልእ ጨንፈር (ንኣ. ቤት-ጽሕፈት ሶሽያል፣ RAV፣ AHV-IV ጨንፈር
ጥሮታ፣ SUVA፣ ኣስራሒ) ኣይክፈልን
 ኣብቲ ስልጠና ብውሕዱ 80 ሚእታዊት ክሳተፉ ኣለዎም
 ብድሓር ዝተረኣየ፣ ማለት ድሕሪ መፈጸምታ ሓደ ስልጠና ንካያት ገንዘብ ክትካኡ/ክኽፈሉ
ኣይከኣሉን
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ምሕላፍ ግዜ ምቕባል ንካያት
1ይ ተሳተፍቲ ስልጠና (KTN) ኣብ ሓደ ቤት-ትምህርቲ ክምዝግቡ።
2ይ እቶም KTN ኣብ ቅድሚ ቤት-ትምህርቲ ቋንቋን ቤት-ጽሕፈት ሶሽያልን (AfSO) ምብቓዕ ኩነታት ይረጋገጹ እዮም።
3ይ እቲ ውዕል ካብቲ ቤት-ትምህርቲ ቋንቋ ብኢመይል ናብ AfSO ክመሓላለፍ እዩ።
 ውዕላት ኩሉ ግዜ ክቕረቡ ይከኣሉ። እዚ ግን ቅድሚ መወዳእታ ስልጠና ክኸውን ኣለዎ።
 ጥራይ እቶም ን AfSO ዝተዘውተሩ ሕጋውያን ፎርማት ክቕበሉ እዮም።

4ይ ምቝጽጻር ናይቲ ፎርም ብ AfSO ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት (መእተዊ ኢመይል)። እቶም ቤት-ትምህርታት ቋንቋ ኣብ መንጎ እዞም
ሰለስተ ሰሙናት ክሳብ ምጽብጻብ ዝመጽእ ክጽበዩ ይሕተቱ'ዮም።
 እቲ ቤት-ትምህርቲ ቋንቋ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ መእተዊ ፎርም (ምብጻሕ ኢመይል) ካብ AfSO ብኢመይል
እንተዘይተሓቢሩ፣ ንካያት ከምቲ ዝተሓተ መጠን ክግበሩ እዮም።
 ደንጊኻ፣ ማለት ድሕሪ ዝተገብረ ስልጠና፣ ዝኾነ ንካይ ክሕተት ኣይከኣልን እዩ።

5ይ AfSO ሓበሬታ ናይ KTN ክቝጻጸር ከምኡ'ውን ንዕኡ ሰነዳት ክጠልብ ይኽእል'ዩ።

