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குைிப்பி ழ்
புகலிட விடு ியில் ெமூக உ விலயக் கூடு ைொக அளிக்க டவண்டுடகொள்
த ொடக்க நிலை
30 தெப்டம்பர் 2020 வலை

அங்கீகொிக்கப்பட்ட மற்றும் ற்கொலிகமொக
அனும ிக்கப்பட்ட அக ிகள் மற்றும் பி-தெர்டடஃபொல் அலடயொள அட்லட உள்ள
நபர்களுக்கு ஞ்ெ விகி ங்களின் அடிப்பலடயில் புகலிட விடு ிகளில் ெமூக உ வி
அளிக்கப்பட்டது. பி மற்றும் எஃப் -அக ிகள் மற்றும் B-தெர்டடஃபொல் உள்ளவர்கள்
SKOS வழிகொட்டு ல்களின்படி (ெொ ொைண ெமூக உ வி அணுகுமுலைகள்) ெமூக உ வி
தபை உொிலம உண்டு. அ னொல் ொன் ஆர்கொவ் மண்டைத் ின் சுகொ ொைம் மற்றும்
ெமூக விவகொைங்கள் துலை இந் நலடமுலைலய மொற்ைியுள்ளது.
01 அக்டடொபர் 2020 மு

ல் இன்னும் புகலிட விடு ியில் ங்கியிருக்கும் பி மற்றும்
எஃப்-அக ிகள் மற்றும் பி-தெர்டடஃபொல் அலடயொள அட்லட தகொண்ட நபர்களுக்கு
வழிகொட்டு லின்படி ெமூக உ வி அளிக்கப்பட்டது. இந் ெமூக உ வி பங்களிப்பு
ஞ்ெ விகி ங்கலள விட அ ிகம். இது 1 அக்டடொபர் 2015 மு ல் 30 தெப்டம்பர் 2010 க்கு
இலடயிைொன கொைகட்டத் ில் கூடு ல் ெமூக உ விக் கட்டணம் அளிப்ப ற்கு, ெமூக
டெலவக்கு ஒரு விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்க கூடிய வொய்ப்லப தகொண்டுள்ளது.
விண்ணப்பம் ஒவ்தவொன்ைொகச் ெொிபொர்க்கப்படும். மண்டை ெமூக டெலவ
முன்கூட்டிடய ெமூக உ விலய தெலுத் உொிலம உள்ள ொ என்பல த்
ீர்மொனிக்கிைது.
இந் க் குைிப்பி ழ் விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்க விரும்பும் அக ிகள் (பி மற்றும் எஃப்)
மற்றும் பி-தெர்டடஃபொல் அலடயொள அட்லட தகொண்ட நபர்களுக்கு முக்கியமொன
கவல்கலள உள்ளடக்கியுள்ளது.
விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்க முக்கியமொனலவ
நொன் எப்படி ஒரு
விண்ணப்பத்ல
ெமர்ப்பிக்க முடியும்?

யொர் விண்ணப்பத்ல

„புகலிட விடு ியில் கூடு ல் ெமூக உ விக் கட்டணம் அளிப்ப ற்கொன
விண்ணப்பத்ல “ நிைப்பவும்.
01.10.2015 மற்றும் 30.09.2020 க்கு இலடயில் நீங்கள் புகலிட விடு ியில்
வொழ்ந் ிருந் ொல் மற்றும் மண்டை ெமூகடெலவயொல் கவனித்து
தகொள்ளப்பட்டிருந் ொல், அல மண்டை ெமூக டெலவக்கு அனுப்பவும்
(படிவத் ில் விவைங்கலளக் கொணைொம்). நகைொட்ெி தபொறுப்பில் உள்ள ஒரு
புகலிட விடு ியில் நீங்கள் வொழ்ந் ிருந் ொல் அந் நகைொட்ெியில்
விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்கவும்.
நீங்கள் ஒடை டநைத் ில் இந் மூன்று நிபந் லனகலளயும் பூர்த் ி

ெமர்ப்பிக்க முடியும்?

தெய் ொல், விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்கைொம்:
1. நீங்கள் அங்கீகொிக்கப்பட்ட அக ி (அனும ி பி) அல்ைது
ற்கொலிகமொக அனும ிக்கப்பட்ட அக ி (அனும ி எஃப்) அல்ைது
அலடயொள அட்லட பி- தெர்டடஃபொல் தகொண்டவர்.
2. நீங்கள் 01.10.2015 மற்றும் 30.09.2020 க்கு இலடயில் புகலிட
விடு ியில் ங்கி இருந் ீர்கள்.
3. நீங்கள் இந் டநைத் ில் உங்களது புகலிட ங்கும் முடிவு அல்ைது
உங்கள் பி-தெர்டடஃபொல் அலடயொள அட்லட தபற்ைீர்கள்.

எனக்கு எவ்வளவு
பணம் கிலடக்கும்?

ஒவ்தவொரு வழக்கிலும் இது கணக்கிடப்பட டவண்டும். கூடு ல் பணம்
என்பது வழக்கமொன ெமூக உ விக்கும் புகலிட ெமூக உ விக்கும் உள்ள
வித் ியொெமொகும்.
நீங்கள் இன்னும் ெமூக டெலவக்கு கட்டிமுடிக்கொ விலைப்பட்டியல்
(எடுத்துக்கொட்டொக வீட்டு வொடலக அல்ைது உடல்நைக் கொப்பீட்டு
பிொீமியம்கள்) இருப்பின், தெலுத் ப்படொ விலைப்பட்டியல் இந் கூடு ல்
பணம் தகொண்டு ஈடு தெய்யப்படும்.

எனது குடும்பத் ிற்கும்
உொிலம உள்ள ொ?

நீங்கள் ஏற்கனடவ குடும்பமொக புகலிட விடு ியில் இருந் ீர்கள் என்ைொல்,
நீங்கள் உங்கள் வொழ்க்லக துலணவருடன் அல்ைது ப ிவு தெய்யப்பட்ட
கூட்டொளருடன் டெர்ந்து உங்களுக்கொகவும் உங்கள் இள வயது லமனர்
குழந்ல களுக்கொகவும் ஒரு விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்கைொம். இரு
கூட்டொளர்களும் விண்ணப்பத் ில் லகதயழுத் ிட டவண்டும்.
ெட்டபூர்வமொக வயது கு ி தபற்ை இலளஞர்கள் ங்கள் தெொந்
விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பிக்க டவண்டும். புகலிட விடு ியில் இந் நபர்கள்
ெிறுவர்களொக இருந் ிருந் ொலும் இது தபொருந்தும்.

நொன் எவ்வளவு கொைம்
ஒரு விண்ணப்பத்ல
ெமர்ப்பிக்க முடியும்?
என்ன நிபந் லனகள்
உள்ளன?

கொை வலையலை 5 வருடங்கள் ஆகும் மற்றும் அலனத்து உொிலமக்
டகொைல்களும் 01.10 2025 அன்று முடிவலடயும்.
•

•

31.03.2022 -க்கு முன் நீங்கள் விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பித் ொல்
(விண்ணப்ப ட ி):
1.10.2015 மற்றும் 30.9.2020 க்கு இலடயில் புகலிட விடு ியில்
ங்கியிருந் அலனத்து நொட்களும் கணக்கில் எடுத்துக் தகொள்ளப்படும்.
31.3.2022 க்குப் பிைகு நீங்கள் விண்ணப்பத்ல ெமர்ப்பித் ொல்
ெமர்ப்பித் ொல் (விண்ணப்ப ட ி):
இந் விண்ணப்ப ட ியிலிருந்து புகலிட விடு ியில் ங்கியிருந் 5
வருடங்களுக்கும் குலைவொன நொட்கள் மட்டுடம கணக்கில் எடுத்துக்
தகொள்ளப்படும்.

நொன் இந் பணத்ல
ிரும்ப தெலுத்
டவண்டுமொ?

இது உங்கள் தபொருளொ ொை சூழலைப் தபொறுத் து. தகொள்லக அளவில்
கூடு ல் கட்டணம் என்பது ெமூக உ வியின் ஒரு பகு ியொகும் எனடவ இது
ிருப்பிச் தெலுத் ப்பட டவண்டும்.

நொன் எவ்வளவு பணம்
தபறுகிடைன் என்று
த ொிவிக்க டவண்டுமொ?

நீங்கள் இன்னும் ெமூக உ விலயப் தபறுகிைீர்கள் என்ைொல், அல உங்கள்
ெமூகத் ில் உள்ள ெமூக டெலவக்குத் த ொிவிக்க டவண்டும்.

கூடு ல்
கட்டணத்துடன் எனது
ெமூக உ வி கடன்கள்
அ ிகொிக்குமொ?

எந் ஒரு ெமூக உ வி கூடு ல் கட்டணங்கலள தபறுவ ன் மூைமும், உங்கள்
ெமூக உ விக் கடன்களும் அ ிகொிக்கும்

டகள்விகளுக்குத்
த ொடர்பு தகொள்ளவும்
நொன் எங்டக
கவல்கலளப் தபை

இந் க் குைிப்பி ழ் அல்ைது விண்ணப்பத்ல ப் பற்ைி ஏட னும் டகள்விகள்
இருந் ொல், எங்கலள இங்டக த ொடர்பு தகொள்ளைொம்:
புகலிடம் மற்றும் அக ி விவகொைங்களுக்கொன த ொடர்பு லமயம்
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முடியும்?

டைொதெர்ஸ்ட்ைொஸ் 7
5000 ஆைொவ்
த ொலைடபெி: 062 835 20 20
fluechtlingswesen@ag.ch
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