Kanton St.Gallen
Departement des Innern
Amt für Soziales
Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung
اطالعات دورههای آغاز شده از  1ژوئیه 1. 4.2019.

آلمانی بیاموزید  -ارزشش را دارد!
دولت فدرال و کانتون از ساکنین کانتون سنت.گالن برای حضور در دوره سوادآموزی یا آلمانی تا
سطح
 B2حمایت میکند.
شما مجاز به دریافت تخفیف به مبلغ  CHF 7برای هر درس زبان آلمانی یا  CHF 8برای درس سواد
آموزی ،در صورت برخورداری از شرایط ذیل خواهید بود:
 در بخش سنت.گالن سکونت داشته باشند

د
ر صورت داشتن این شرایط و پذیرفته شدن درخواست شما ،مدرسه زبان میتواند فاکتوری با
تخفیف برای شما صادر کند .تخفیفها میتوانند برای سایر مدارس مجاز آلمانی
کانتون مورد استفاده قرار گیرد.
یک مدرسه مجاز از لیست انتخاب کنید و به منظور دریافت تخفیفهای دوره ،درخواست را
همراه با فرمهای مدرسه زبان پر کنید .مدرسه درخواست را همراه با مجوز شما به اداره امور
اجتماعی ارسال خواهد کرد .اطالعات بیشتر در وبسایت کانتون
یافت میشود./http://www.deutschkurse.sg.ch :

 درآمد مشمول مالیات آنها زیر  40000فرانک سوئیس  -برای افراد ،یا زیر  55000فرانک
سوئیس  -برای زوجها و خانوادهها باشد







برای افراد دارای تأخیر مالیاتی و افراد بدون ارزیابی مالیاتی 75 ،درصد درآمد ناخالص
ساالنه به عنوان درآمد
مشمول مالیات محاسبه میشود
مجوز کار خارجی  L ،C ،Bیا شهروندی سوئیس داشته باشند
هزینههای دورههای آنها توسط مؤسسه دیگری پرداخت نشود (به عنوان مثال ،اداره رفاه
 ،SUVA ،RAV ،AHV-IVکارفرما)
اجتماعی ،خدمات بازنشستگی
آنها موظف به حضور در  80درصد از زمان دوره هستند
بعد از اتمام یک دوره ،هیچ تخفیفی قابل اعمال نیست.
1/2

Kanton St.Gallen
Departement des Innern
Amt für Soziales
Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung

روند دریافت امتیازات ترجیحی
1

شرکت کنندگان دوره ( )CPTدر مدرسه ثبت نام می کنند.

2

 CPTاز طرف مدرسه زبان و اداره امور اجتماعی ( )OSAتأیید میکند که شرایط آنها را دارد.

 3درخواست توسط مدرسه زبان از طریق پست الکترونیک به  OSAارسال میشود .درخواستها را میتوان به طور مداوم ارائه داد.
با این حال ،این کار باید قبل از پایان دوره صورت گیرد .صرفا درخواستهایی پذیرفته میشوند ،که با استفاده از فرم درخواست
رسمی  OSAارائه شوند.

4

درخواست ظرف مدت سه هفته (بعد از دریافت) توسط  OSAبررسی میشود .از مدارس زبان درخواست میشود از صدور
صورتحساب در این مدت خودداری کنند .بعد از اتمام موفقیتآمیز دوره ،هیچ نرخ ترجیحی را نمیتوان درخواست نمود.

5

 OSAحق بررسی اطالعات ذکر شده از  CPTو درخواست مدارک مرتبط را برای خود محفوظ میدارد.

