Kanton St.Gallen
Departement des Innern
Amt für Soziales
Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung
1.4.2019 துவங்கும் பயிற்சி குறித்த விவரங்கள்
ஜெர்மன் ஜமொழியயக் கற்கவும் – அது மதிப்பொனது!
ஜசயின்ட் ககலன் மண்டலத்தில் வசிக்கும் மக்கள் லிட்ரசி அல்லது பி-2 நியல
வயரயிலொன ஜெர்மன் ஜமொழிப் பயிற்சியயப் ஜபற கூட்டொட்சி அரசு மற்றும்
ககன்டன் aஆதரவு அளிக்கிறது.
கீழ்கண்ட நிபந்தயனகளுக்கு நீங்கள் உட்பட்டொல், உங்களுக்கு ஒவ்ஜவொரு
ஜெர்மன் பொடத்திற்கும் CHF 7.– அல்லது ஒவ்ஜவொரு லிட்ரசி பொடத்திற்கும் CHF
8.– ஜதொயக அளவிற்கு தள்ளுபடி ஜபற நீங்கள் தகுதி ஜபறுவீர்கள்.
 அவர் ஜசயின்ட் ககலன் மண்டலத்தில் வசிப்பவரொக இருக்ககவண்டும்.
 வொிவிதிக்கத்தக்க தனிநபர் வருமொனம் CHF 40,000.–க்கு குயறவொக அல்லது
தம்பதி மற்றும் குடும்ப வருமொனம் CHF 55,000.–க்கு குயறவொக

இந்த அவசியத் கதயவகயள நீங்கள் பூர்த்திஜசய்து, உங்கள் விண்ணப்பம்
ஏற்றுக் ஜகொள்ளப்பட்டொல், கட்டணத்தில் சலுயக அளித்து இன்வொய்ஸ்
வழங்க ஜமொழி பள்ளிக்கு உொியம உள்ளது. இக்கட்டணக் குயறப்யப
மணடலத்தில் உள்ள அங்கீகொரம் ஜபற்ற பல ஜெர்மன் பள்ளிகளில்
உபகயொகிக்கலொம்.
பட்டியலிலிருந்து அங்கீகொரம் ஜபற்ற ஒரு பள்ளியய கதர்வுஜசய்து,
கட்டணச் சலுயக ஜபற விரும்பும் ஜமொழிப் பள்ளியயயும் குறிப்பிட்டு
விண்ணப்பத்யதப் பூர்த்தி ஜசய்க. அயத ஒப்புச் சொன்கறொடு சமூகத்துயற
அலுவலகத்திற்கு பள்ளி அனுப்பியவக்கும். கூடுதல் தகவல்கயள
www.deutschkurse.sg.ch என்னும் மண்டல இயணயதளத்தில் கொணலொம்.

இருக்ககவண்டும்
 வொி குயறக்கப்பட்டு வருமொனம் ஜபறுபவர் அல்லது வொி மதிப்பீடு இல்லொத
நபருக்கு ஜமொத்த ஆண்டு வருமொனத்தில் 75 % வொிக்குட்பட்ட வருமொனமொகக்
கருத்தப்படும்.
 வொிவிதிக்கத்தக்க வருமொனம் CHF 50,000.–க்கு குயறவு.
 ஜவளிநொட்டவர் கவயல அனுமதி L,B,C அல்லது ஸ்விஸ் குடியுொியம இருந்தொல்
 பயிற்சிக் கட்டணத்யத மற்ற எந்த நிறுவனமும் அளிக்கொமல் இருத்தல் (உ.தொ.
சமூக நலத்துயற, AHV-IV ஓய்வூதியத் துயற, RAV, SUVA ,பணி முதலொளி)
 பயிற்சி கொலத்தில் குயறந்தது 80 % கட்டொயவருயக இருக்ககவண்டும்.
இல்யலஜயனில் பயிற்சிக்குப் பிறகு சலுயகத்ஜதொயக திரும்ப அளிக்கப்படொது.
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சலுயகக் கட்டணம் ஜபறுவதற்கொன நயடமுயற
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பயிற்சியில் பங்ககற்கபொர்(CPT) பள்ளியில் பதியகவண்டும்.
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நிபந்தயனகயள பூர்த்தி ஜசய்வயத, CPT, ஜமொழிப் பள்ளி மற்றும் சமூகத் துயற அலுவலகத்தில் உறுதிப்படுத்தகவண்டும்.
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மின்னஞ்சல் வழியொக ஜமொழிப் பள்ளி OSA-வுக்கு விண்ணப்பத்யத அனுப்பும்.
 விண்ணப்பங்கயள எந்கநரத்திலும் சமர்பிக்கலொம்.
 ஆனொல், பயிற்சியின் முடிவுக்கு முன் ஏற்பொடு ஜசய்யப்பட கவண்டும். OSA-வொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட படிவத்தில்
சமர்பிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுகம ஏற்றுக் ஜகொள்ளப்படும்.
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விண்ணப்பம் மூன்று வொரங்களுக்குள் OSA-வொல் பொிசீலிக்கப்படும் (ஜபற்றுக்ஜகொண்ட பின்). இந்த மூன்று வொர
இயடஜவளியில் இன்வொய்ஸ் ஜசய்யகவண்டொஜமன ஜமொழிப் பள்ளிகளுக்கு கவண்டுககொள் விடுக்கப்படுகிறது.
 அதொவது, பயிற்சியய முடித்தவுடன் சலுயகக் கட்டணத்திற்கு விண்ணப்பம் அளிக்க முடியொது.
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விண்ணப்பத்தில் CPT குறிப்பிட்டுள்ள தகவயல பொிசீலித்து அதற்கொன ஆவணங்கயளக்க் ககொர OSA-வுக்கு உொியம
உள்ளது.

