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க�ொர�ொனொ ர�ொய்ப்ப�வல் �ொ�ணமொ� தனி்ப்பட்ட அல்்லது நிதிரீதியொன பி�ச்சினன�ளில் சிக்கியுள்ள மக்�ளுக்கு தகுநத ஆத�னவ 
வழங� கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லம் விரும்புகிறது. இநத ர�ொக்�த்திற�ொ� ்ப�நத அ்ளவி்லொன ஆர்லொெனன மறறும் நிதி உதவி 
கின்டக்கிறது.

க�ொர�ொனொ ஆர்லொெனனனய க்பற தகுதியுள்ளவர் யொர்?
க�ொர�ொனொ ர�ொய்ப்ப�வல் �ொ�ணமொ� தனி்ப்பட்ட அல்்லது நிதிரீதியொன பி�ச்சினன�ன்ள எதிர்க�ொளளும் எவரும் ���ொடசியில் 
உள்ள ஒரு ஆர்லொெனன னமயத்னத கதொ்டர்பு க�ொள்ள்லொம். www.coronahilfe.sg.ch எனும் மு�வரியில் நீங�ள வசிக்கும் ���ொடசியின் 
க்பொறு்பபில் உள்ள ஆர்லொெனன னமயத்னதக் �ொண்லொம், அனத நீங�ள கதொன்லர்பசி அல்்லது மின்னஞெல் மூ்லம் கதொ்டர்பு 
க�ொள்ள்லொம்.

க�ொர�ொனொ ர�ொய்ப்ப�வல் கதொ்டர்்பொ� இல்்லொமலும், கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லத்தில் வசிக்கும் ஒவகவொரு �்பருக்கும் ெமூ� 
ஆர்லொெனனக்கு க்பற உரினம உணடு. மண்ட்லத்தில் உள்ள ெமூ� ஆர்லொெனன னமயங�ளின் முழு விவ�ங�ன்ள ்பறறிய ஒரு 
�ணரணொட்டத்னத www.coronahilfe.sg.ch எனும் மு�வரியில் �ொண்லொம்.

க�ொர�ொனொ நிதி உதவி க்பற தகுதியுள்ளவர் யொர்?
க�ொர�ொனொ ர�ொய்ப்ப�வலின் கதொ்டக்�த்திலிருநது குனறநத வருமொனம் க்பறறு வநத (எ.�ொ. ரவன்லயின்னம அல்்லது குறுகிய 
�ொ்ல ரவன்ல �ொ�ணமொ�) கெயிணட ர�்லன் மண்ட்லத்தில் வொழும் மக்�ள, அதன் �ொ�ணமொ� தங�ளின் வொழக்ன�ச் கெ்லவு�ன்ள 
ெமொளிக்� முடியொதவர்�ள நிதி உதவி க்பற தகுதியுன்டயவர்�ள ஆவொர்�ள. நீங�ள ஏற�னரவ ெமூ� ்பொது�ொ்பபு ெலுன��ன்ள்ப 
க்பறுகிறீர்�ள என்றொல் (எ.�ொ. ரவன்லயின்னம ்ப்லன் அல்்லது க�ொர�ொனொ-ஈஓ) நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவினய்ப க்பறுவதும் 
ெொத்தியமொனது ஆகும்.

க�ொர�ொனொ நிதி உதவி க்பற தகுதியறறவர் யொர்?
விணண்பபிக்கும் ர��த்தில் கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லத்தில் வசிக்�ொத �்பர்�ள நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவி க்பற 
தகுதியறறவர்�ள ஆவொர்�ள. ெமூ� உதவி க்பறும் �்பர்�ள மறறும் AHV அல்்லது IV ஓயவூதியம் க்பறும் �்பர்�ளுக்கும் இவவுதவி 
க்பறும் உரினம இல்ன்ல. ஒரு குறி்பபிட்ட வ�ம்ன்ப மீறிய கெொத்துக்�ன்ள னவத்திருக்கும் �்பர்�ளும் (ஒறனற �்பர் Fr. 4,000.−, 
திருமணமொன / இனணநதிருக்கும் ர�ொடி Fr. 8,000.−, ஒவகவொரு குழநனதக்கும் கூடுத்லொ� Fr. 2,000.−, ஒரு குடும்்பமொ� அதி�்படெம் 
Fr. 10,000−) தகுதியறறவர்�ள ஆவொர்�ள.

நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவிக்�ொன ர�ொரிக்ன�னய �ொன் எ்ப்படி, எஙர� ெமர்்பபிக்� முடியும்?
உங�ள விணண்ப்பத்னத மின்னணு முனறயில் அல்்லது �ொகித வடிவில் நீங�ள வசிக்கும் ���ொடசியின் ெமூ� �்ல அலுவ்ல�த்தில் 
ெமர்்பபிக்�்லொம். விணண்ப்ப ்படிவத்னத www.coronahilfe.sg.ch எனும் மு�வரியில் �ொண்லொம்.

க�ொர�ொனொ நிதி உதவி ்பறறி நீங�ள கதரிநது க�ொள்ள ரவணடியது என்ன?
க�ொர�ொனொ நிதி உதவி ...
•  ர�ொய்ப்ப�வல் கதொ்டர்்பொன வருமொன இழ்பபு�ன்ளக் குனறக்கிறது.
•  திரு்பபிச் கெலுத்த ரவணடியதில்ன்ல.
•  உங�ள குடியிரு்பபு நின்லயில் எநத வின்ளனவயும் ஏற்படுத்தொது.
•  வரி விதி்பபுக்கு உட்பட்டது.
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அடிக்�டி ர�டகும் ர�ளவி�ள

என் விணண்ப்பத்னத �ொன் எஙர� ெமர்்பபிக்�்லொம்?
•  உங�ள விணண்ப்பத்னத ஆன்ன்லனில் ெமர்்பபிக்�்லொம்
•  உங�ள விணண்ப்பத்னத �ொகித வடிவில் நீங�ள வசிக்கும் ���ொடசியின் ெமூ� �்ல அலுவ்ல�த்தில் ெமர்்பபிக்�்லொம்
•  நீங�ள வசிக்கும் ���ொடசியின் க்பொறு்பபில் உள்ள ஆர்லொெனன னமயங�ளின் உதவியு்டன் உங�ள விணண்ப்பத்னத பூர்த்தி 
   கெயது ெமர்்பபிக்�்லொம்.

க�ொர�ொனொ நிதி உதவிக்�ொன எனது தகுதி எவவொறு �ணக்கி்ட்ப்படுகிறது?
நிதி க�ொர�ொனொ உதவிக்கு நீங�ள தகுதியுள்ளவ�ொ என்்பனத ெரி்பொர்க்�, நீங�ள ெமர்்பபிக்கும் விணண்ப்ப்ப ்படிவம் மறறும்  
ஆவணங�ன்ள ்பயன்்படுத்தி உங�ள அஙகீ�ரிக்�்ப்பட்ட கெ்லவு�ள (வொழக்ன�ச் கெ்லவு�ள, வொ்டன�, கதொழில்முனற 
கெ்லவு�ள ர்பொன்றனவ) உங�ள தகுதியுள்ள வருமொனத்து்டன் (ெம்்ப்ளம், குழநனத ்படித்கதொன��ள, ஜீவனொம்ெம் ர்பொன்றனவ) 
ஒ்பபி்ட்ப்படுகின்றன. . இநத ஒ்பபீடடில்  ஒரு ்பறறொக்குனற �ண்டறிய்ப்பட்டொல், உங�ள வருமொன இழ்பன்ப ஈடுகெயயும் 
க்பொருடடு நீங�ள நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவி க்பற தகுதிக்பறுகிறீர்�ள. விணண்ப்பத்னத தொக்�ல் கெயவதறகு முநனதய 
�ன்டசி 12 மொதங�ள க்பொருத்தமொனனவயொ� �ருத்ப்படும்.

�ொன் ெமூ� உதவினய்ப க்பறுகிரறன். அ்ப்படியிருநதும் �ொன் நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவிக்கு விணண்பபிக்�்லொமொ?
ெமூ� உதவி க்பறு்பவர்�ள தகுதியுள்ளவர்�ள குழுனவ ரெர்நதவர்�ள அல்்ல. க�ொர�ொனொ நிதி உதவி என்்பது தறர்பொதுள்ள ெமூ� 
்பொது�ொ்பபு அனம்பபுக்�ொன ஒரு குனறநி�்பபும் �ருவியொகும்.

�ொன் AHV அல்்லது IV ஓயவூதியத்னத்ப க்பறுகிரறன், ரமலும் எனக்கு வருமொன இழ்பபும் உள்ளது. நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ 
உதவிக்�ொ� �ொன் விணண்பபிக்�்லொமொ?
இல்ன்ல. AHV அல்்லது IV ஓயவூதியத்னத்ப க்பறு்பவர் என்ற வன�யில், உங�ள அனுமதிக்�க்கூடிய கெ்லவு�ள உங�ள 
அஙகீ�ரிக்�்ப்பட்ட வருமொனத்னத வி்ட அதி�மொ� இருநதொல் உங�ளுக்கு கூடுதல் ெலுன��ள கின்டக்�க்கூடும். இநத நின்லயில், 
கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லத்தின் ெமூ� �ொ்பபீடடு னமயத்னத ர��டியொ� கதொ்டர்பு க�ொள்ளவும். www.svasg.ch/produkte/el/

�ொன் சுயகதொழில் கெயகிரறன். �ொன் நிதி க�ொர�ொனொ உதவிக்�ொ�  விணண்பபிக்�்லொமொ?
க�ொர�ொனொ நிதி உதவி தனி்ப்பட்ட அவெ�நின்ல�ளுக்�ொனது மடடுரம. �ன்டமுனறயில் உள்ள க�ொர�ொனொ �்டவடிக்ன��ள 
(ஊதிய இழ்பபு) �ொ�ணமொ� ஒரு சுயகதொழில் கெய்பவர் / சுயரவன்ல கெய்பவர் என நீங�ள இழ்பபு�ன்ள ெநதித்தொல், ஒரு தனியொர் 
�்ப�ொ� நிதி க�ொர�ொனொ உதவி க்பற நீங�ள தகுதி க்பறுவீர்�ள. நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவி மூ்லம் உங�ள வணி�த்திற�ொன 
கூடுதல் ஆத�வு கின்ட்ப்பது ெொத்தியமில்ன்ல. கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லத்தில் உள்ள க�ருக்�டி நின்ல உதவி ்பறறிய விரிவொன 
த�வல்�ன்ள இஙர� �ொண்லொம்: Kantonale Härtefallmassnahmen | sg.ch

எனக்கு கெொநதமொ� குடியிரு்பபு கெொத்து உள்ளது. இது ஒரு கெொத்தொ� �ணக்கில் எடுத்துக்க�ொள்ள்ப்படுமொ?
இல்ன்ல. ்பணம் அல்்லது ்பஙகு�ள ர்பொன்ற குறுகிய �ொ்லத்தில் தீர்நது ர்பொ�க்கூடிய கெொத்துக்�ள மடடுரம கெொத்து�்ளொ� 
எணண்ப்படுகின்றன. நீண்ட �ொ்ல முதலீடடு மூ்லதனம் அல்்லது ரியல் எஸர்டட ர்பொன்ற பிற இனணக்�்ப்பட்ட கெொத்துக்�ள 
�ணக்கில் எடுத்துக்க�ொள்ள்ப்படுவதில்ன்ல.

�்டநத சி்ல மொதங�ளில் எனது பில்�ள அனனத்னதயும் என்னொல் கெலுத்த முடிநதது, ஆனொல் அதற�ொன கதொன�னய �ொன் 
�ண்பர்�ளி்டமிருநது

�்டன் வொஙகிரய கெலுத்திரனன். அ்ப்படியிருநதும் �ொன் க�ொர�ொனொ நிதி உதவிக்�ொ� விணண்பபிக்�்லொமொ?
ஆம் விணண்பபிக்�்லொம். க�ொர�ொனொ நிதி உதவிக்�ொன தகுதி உங�ள வருமொனம் மறறும் தகுதியுள்ள கெ்லவு�ளின் 
அடி்ப்பன்டயில் �ணக்கி்ட்ப்படுகிறது. �்டன் வொஙகிய ்பணம் வருமொனமொ� �ணக்கில் எடுத்துக்க�ொள்ள்ப்படுவதில்ன்ல.

�்லொச்ெொ� ்பணியொ்ளர்�ளுக்கு ர�ொவிட உதவினய �ொன் க்பறறுளர்ளன். அ்ப்படியிருநதும் �ொன் க�ொர�ொனொ நிதி உதவிக்�ொ� 
விணண்பபிக்�்லொமொ?
ஆம் விணண்பபிக்�்லொம். இரு்பபினும், நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவிக்�ொன உங�ள தகுதினய �ணக்கிடும்ர்பொது மொநி்ல 
அல்்லது நிவொ�ண அனம்பபு�ளின் பிற ஆத�வு ்பங�ளி்பபு�ள வருமொனமொ� �ணக்கில் எடுத்துக்க�ொள்ள்ப்படுகின்றன. 
ஆத�வு ்பங�ளி்பபு�ன்ள்ப க்பறறிருநதொலும் உங�ள அஙகீ�ரிக்�்ப்பட்ட வருமொனம் உங�ள தகுதியுள்ள கெ்லவு�ன்ள 
பூர்த்தி கெயயவில்ன்ல என்றொல், நீங�ள நிதிரீதியொன க�ொர�ொனொ உதவி க்பற தகுதி க்பற்லொம். �்லொச்ெொ�த் துனறயில் ஆத�வு 
்பங�ளி்பபு�ன்ள்ப ்பறறிய கூடுதல் த�வன்ல இஙர� �ொண்லொம்: Coronavirus | sg.ch

கெயின்ட ர�்லன் மண்ட்லத்தில் க�ொர�ொனொ கதொ்டர்்பொ� ரவறு என்ன உதவி கின்டக்கிறது? 
ரமலும் த�வலுக்கு, www.coronahilfe.sg.ch எனும் மு�வரியில் இ்டது ்பக்� ்பத்தினய்ப ்பொர்க்�வும். 

http://www.svasg.ch/produkte/el/
https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/informationen-fuer-betriebe/haertefaelle.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html
http://www.coronahilfe.sg.ch

