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அைனத்� பய�ள்ள த்கவல்்க�ம் 
வரேவற்� ேபார்ட்ட�ல் உள்ள�

நீங்்கள் வச�க்�மிடத்த�ல் 
உங்்க�ைடய ெதாடர்�க்��்கைள 
விைரவா்கக் ்கண்டறிந்� உதவ, 
வரேவற்� ேபார்ட்டல் உங்்கள் 
நைட�ைற்கைள எளிதாக்�்க�ற�.

Bureau cantonal pour l'intégration 
des étrangers et la prévention du racisme 
(BCI)-ஆல் �ன்ெமாழியப்பட்ட�, இ� 
நி��த�க்�த் ேதைவயான த்கவைல 
உங்்க�க்� வழங்�்க�ற�, ேம�ம் இ� 
ெதாடர்ந்� ��ப்பிக்்கப்ப�்க�ற�.

இந்த ேபார்ட்டல் நி�வன அைமப்� 
(��யி�ப்� அ�மத�, பள்ளி, ்காப்��, 
ேவைலவாய்ப்� ேபான்றைவ) �ாிந்� 
ெ்காள்ள உங்்கைள அ�மத�ப்பேதா�, 
உங்்க�க்� உதவக்��ய 
ெதாடர்�நபர்்கைள அைடயாளம் 
்கண்டறிய�ம் உத�்க�ற�

vaud-bienvenue.ch

என்ற QR �றி�டு 
ேபார்ட்டமலப் 
பார்மவயிட�ம்்



புதியவர்்களை வரவவற்கும் பாரம்பரியம்

வாட் மண்்டலத்தில், புதியவர்்களை 
வரவவற்்பது என்்பது ஒரு எளிய 
வவளிப்்பா்டா்க இல்ளல, அது 
ஒரு ்பாரம்்பரியமா்கவும், வாட் 
அதி்காரி்களின் உண்ளமயான அரசியல் 
விருப்்பமா்கவும் விைங்குகிறது. இந்்த 
விருந்வ்தாம்்பல் ்கலாச்்சாரமானது 
அரசு, நிறுவனங்்கள் மற்றும் ்சங்்கங்்கள் 
வ்பான்ற ்பல அளமப்பு்கைால் 
வமற்வ்காள்ைப்்படுகிறது.

இது உங்்கள் நிறுவளல 
எளி்தாக்குவள்தயும், புதிய வாழ்க்ள்கச் 
சூழளலக் ்கண்டுபிடிப்்பள்தயும் 
வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்்ட 
்பல்வவறு ்சலுள்க்கைா்க மாற்றம் 
வ்சய்யப்்பட்டுள்ைது. அவற்றுள், 
உங்்களை வழி�்டத்்தவும், உங்்களுக்குத் 
்த்கவல் வ்தரிவிக்்கவும், உங்்கள் அன்றா்ட 
வாழ்க்ள்கயில் வழி்காட்்டவும் ஒரு 
திள்ச்காட்டியா்க விைங்கும் வள்கயில் 
வடிவளமக்்கப்்பட்டுள்ை இந்்தச் 
சிற்வறடு ்தனிப்்பட்்டது மட்டுமல்லாமல் 
வ்தாழில் ்சார்ந்்த்தா்கவும் விைங்குகிறது.

வ்பருமி்தம் வ்காள்ளும் வள்கயில் 
மக்்களின் ்பன்மு்கத்்தன்ளமளயக் 
்கருத்தில் வ்காண்டு, வரவவற்பு 
சிற்வறட்ள்ட மண்்டலம் ்பல 
வமாழி்களில் வமாழிவ்பயர்த்துள்ைது 
மற்றும் முடிந்்த வளர ்பல வ்பர் 
அள்த அணுகும் வி்தமா்க டிஜிட்்டல் 
வடிவில் கிள்டக்்கச் வ்சய்கிறது.

அள்தக் ்கண்டுபிடிப்்பதும், 
்பயன்்படுத்துவதும் மற்றும் 
வவவ்வவறு வடிவங்்களில் 
அள்தத் வ்தரியப்்படுத்துவதும் 
உங்்கள் வ்பாறுப்்பாகும்!

இளைப்பு ்பராமரிக்்கப்்படுவள்தயும் 
வமம்்படுத்துவள்தயும் உறுதிவ்சய்வது 
முக்கியமான்தா்க விைங்குகின்ற 
ஒரு சூழலில், உங்்களுக்கும் உங்்கள் 
மண்்டலத்திற்கும் இள்டவய வ்தா்டர்ள்ப 
உருவாக்்க ்பல ஆண்டு்கைா்க 
�ள்டமுளறயில் இருந்்தள்தப் 
வ்பாலவவ, மதிப்புமிக்்க மற்றும் 
்பல்வவறு திறன்்களைக் வ்காண்்ட 
்பயனுள்ை வ்தாகுப்பின் ்பலனா்க 
இந்்த வரவவற்பு சிற்வறடு வ்தா்டரும் 
என �ாங்்கள் �ம்புகிவறாம்.

Amina Benkais 
வாட் மண்்டலத்தின் ஒருங்கிளைப்புப் 
பிரதிநிதி மற்றும்  
Bureau cantonal pour l’integration 
des étrangers et la prévention du 
racisme (BCI)-இன் ்தளலவர்

அைனத்� பய�ள்ள த்கவல்்க�ம் 
வரேவற்� ேபார்ட்ட�ல் உள்ள�

நீங்்கள் வச�க்�மிடத்த�ல் 
உங்்க�ைடய ெதாடர்�க்��்கைள 
விைரவா்கக் ்கண்டறிந்� உதவ, 
வரேவற்� ேபார்ட்டல் உங்்கள் 
நைட�ைற்கைள எளிதாக்�்க�ற�.

Bureau cantonal pour l'intégration 
des étrangers et la prévention du racisme 
(BCI)-ஆல் �ன்ெமாழியப்பட்ட�, இ� 
நி��த�க்�த் ேதைவயான த்கவைல 
உங்்க�க்� வழங்�்க�ற�, ேம�ம் இ� 
ெதாடர்ந்� ��ப்பிக்்கப்ப�்க�ற�.

இந்த ேபார்ட்டல் நி�வன அைமப்� 
(��யி�ப்� அ�மத�, பள்ளி, ்காப்��, 
ேவைலவாய்ப்� ேபான்றைவ) �ாிந்� 
ெ்காள்ள உங்்கைள அ�மத�ப்பேதா�, 
உங்்க�க்� உதவக்��ய 
ெதாடர்�நபர்்கைள அைடயாளம் 
்கண்டறிய�ம் உத�்க�ற�
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வவண்டியது … 4

1 குடியிருப்பு அனுமதி்கள் 5
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 உறுப்பினரு்டன் வ்சர்்தல் 6
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1.3 பு்கலி்டம் 13
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2.1 பிவரஞ்சு ்கற்றல் 16
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1
்கு்டியவறிய 8 நாை்்கைு்்க்குை ்�ீங்்கை் 
வ்சி்க்்கும் �்கரா்ட்்சியின் Contrôle des 
Habitants ்க்்கு ்பின்வரும் ஆவணங்்கைுடன ்
்தனி்்ப்ப்ட்்ட முறளயில் அறிவி்க்்கவும்:

 �ுழளவு வி்சாவு்டன் ்சரியான 
அ்டளயாை ஆவைம், ்பொரு�்்தினால்

 உங்்கை் ்பவயர் ்குறி்ப்்பி்ட்்ப்ப்ட்்ட 
வா்ட்கள்க் ்கு்்த்த்கள ஒ்ப்்ப�்்தம். வா்ட்கள்்க 
்கு்்த்த்கள ஒ்்ப்ப�்்த்்த்தில் உங்்கை்  
்பவயர் இல்லளயவன்றால் �ீங்்கை் 
்க்ட்்டாயமா்க்ச் ்சமர்்ப்்பி்க்்க வவை்்டிய்து:

 உங்்கை் �ில உரிமளயாைரி்டம் 
இரு�்்து ்பவற்ப்்ப்ட்்ட ்தவ்தியி்ட்்டு 
்களயொ்ப்்பமி்ட்ப்்ப்ட்்ட ்சான்றி்தழ் 
(இ�்்த ஆவை்த்்தில் உங்்கை் ்பவயர் 
்க்ட்்டாயமா்க இ்டம்்பவற்றிரு்க்்க 
வவை்்டும்)

 ஒரு ்பாஸ்்போர்்ட் ்பு்கள்ப்்ப்டம்

வ்சி்ப்்பி்ட அனும்தி்க்்கா்க்க் ்க்ட்்டிய ்தொ்கள 
்தவிர, �ீங்்கை் ்கிரவ்டி்ட் ்கார்்டு மூலம் 
அல்ல்து ரொ்க்்க்ப் ்பைமா்க ்ப்திவு்க் 
்க்ட்்டைம் (அ்தி்க்ப்ட்்சமா்க CHF 40) ்சவலு்த்்த 
வவை்்டும்.

Contrôle des Habitants 
(்கு்டியிரு்ப்்பாைர்்கை் ்க்ட்்டு்ப்்பா்ட்்டு 
அ்தி்காரி) உங்்கை் ்சமயம் ்குறி்த்்து 
உங்்கைி்டம் ்கவை்வி்கை் ்கவ்ட்்கலாம். இ�்்த்த் 
்த்கவல் ்புை்ைிவிவர �ோ்க்்கங்்கைு்க்்கா்க 
ம்ட்்டுமவ ்பயன்்ப்டு்்த்த்ப்்ப்டும், எ்திர்்கால 
�்டளமுறள்கைில் இ்து எ�்்த்த் ்தா்க்்க்த்்தளயும் 
்கொை்்டிரு்க்்கா்து. ்ப்தில் ்க்ட்்டாயமற்ற்து 
ஆ்கும்.

2
குளறந்்த்பட்்சம் நீங்்கள் வந்து வ்சர்ந்்த 
3 மா்தங்்களுக்குப் பிறகு ்கட்டாய 
உடல்நலக் ்காப்பீடு எடுக்்கவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 5.2 உ்டல்�லக் ்காப்பீடு

3
உங்்களுக்கு ்பள்ளி வயதுப் பிள்ளை்கள் 
இருந்்தால் (4 வயது மு்தல்), நீங்்கள் அவர்்களை 
அரு்காளமயில் உள்ை ்பள்ளியில் கூடிய 
விளரவில் ்பதிவு வ்சய்ய வவண்டும்.

ஒரு பள்ளிளயக் ்காணுங்்கள்

 7 ்பள்ளி மற்றும் ்பயிற்சி

 vd.ch > Autorités >  
Département de la 
formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC) > Direction 
générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) > Les établissements scolaires

எச்்சரிக்ள்க

்பள்ளி வ்சல்லும் வயதுள்டய குழந்ள்த்கள் 
அளனவரும், அவர்்களுள்டய 
குடியிருப்பு அனுமதி அல்லது நிர்வா்க 
�ள்டமுளற்களின் முன்வனற்றத்ள்தப் 
வ்பாருட்்படுத்்தாமல், ்கட்்டாயமா்கப் 
்பள்ளிக்குச் வ்சல்ல வவண்டும். 

வந்தளடந்தவுடன், நீங்்கள் ச்சய்ய 
வவண்டியது…
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1 குடியிருப்பு 
 அனுமதி்கள்

1.1 பணிபுரிதல், படித்தல், குடும்ப உறுப்பினருடன் 

வ்சர்தல் 6

1.2 குடியிருப்பு அனுமதிக்கு பின்பற்்ற 

வவண்டிய படி்கள் 12

1.3 பு்கலிடம்  13
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சுவிட்்சர்லாந்தில் பணிபுரிதல்

 EU மற்றும் EFTA ஐவராப்பியர்்கள்
ஐவராப்பியர்்கள், EU அல்லது EFTA 
மண்்டலத்தில் குடிமக்்கள், சுவிட்்சர்லாந்தில் 
உள்ை �்பர்்களின் சு்தந்திரமான �்டமாட்்டத்தின் 
மூலம் ்பயனள்டகிறார்்கள். அவர்்கள் 
வி்சா இல்லாமவலவய சுவிட்்சர்லாந்தில் 
6 மா்தங்்கள் வளர ்தங்கியிருக்்கவும் 
வவளல வ்த்டவும் முடியும் மற்றும் ்சமூ்க 
உ்தவித்வ்தாள்களய �ா்டாமல் வ்பாதுமான 
வைங்்களை வ்பற்றிருக்கும் ்பட்்சத்தில் அவர்்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் குடிவயற முடியும்.

 மூன்்றாம் நாட்டின் குடிம்கன்்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்திற்கு வந்து ்பணிபுரிவ்தற்கும் 
்தள்டயற்ற �்டமாட்்டத்திற்்கான ்பலளனப் 
வ்பற்றிரா்த பிற �ாட்்டவர்்கள் மி்கவும் 
சிரமப்்படுவார்்கள். அவர்்களைப் ்பணியமர்த்்த 
விரும்புகின்ற ்பணியமர்த்து்பவ்கள் அந்்த 
வவளலளய ஏற்றுக்வ்காள்ை சுவிட்்சர்லாந்திவலா 
(சுவிஸ் அல்லது வவளி�ாட்்டவர்்களிள்டவய), 
ஐவராப்்பாவிவலா (EU அல்லது EFTA 
மண்்டலங்்களின் குடிம்கன்்களிள்டவய) 
்கண்்டறிய முடியவில்ளல என்று 

வவளலவாய்ப்புச் வ்சளவக்கு (DGEM) நிரூபிக்்க 
வவண்டும். எனவவ, சுவிட்்சர்லாந்திற்கு வந்து 
்பணிபுரிய வாய்ப்புள்ை மூன்று �ாட்டின் 
குடிமக்்கள் அரி்தான மற்றும் உயர்நிளல 
வ்தாழில் ்தகுதி்களைப் வ்பற்றிருக்்க வவண்டும்.

அவ்தாடு, இந்்த EU மற்றும் EFTA 
குடிமக்்களுக்கு ஒதுக்கீடு வ்சய்யப்்பட்்ட 
அனுமதி்களின் எண்ணிக்ள்க ஒதுக்கீடு 
முளறயால் வளரயறுக்்கப்்படுகிறது. ஒவ்வவாரு 
மண்்டலத்திற்கும் ஒவ்வவாரு வரு்டமும் 
குளறந்்த எண்ணிக்ள்கயிலான அனுமதி்கள் 
மட்டுவம ஒதுக்கீடு வ்சய்யப்்படுகின்றன.

குடும்ப உறுப்பினருடன் வ்சர்தல்

சுவிட்்சர்லாந்தில் குடியிருப்பு அனுமதி வ்பற்ற 
சுவிஸ் அல்லது வவளி�ாட்்டவர் ஒருவரு்டன் 
துளையா்க அல்லது இளைவ்தற்கு மளனவி 
மற்றும் ளமனர் குழந்ள்த்களை குடும்்ப 
மறு ஒருங்கிளைப்பு அனுமதிக்கிறது

1.1 பணிபுரிதல், படித்தல், குடும்ப 
 உறுப்பினருடன் வ்சர்தல்

 ச்சாற்்கைஞ்சியம்

ச்சாற்்கைஞ்சியம் ஐவராப்பிய 

ஒன்றியம் (EU) 

இரு்பத்வ்தழு ஐவராப்பிய 

�ாடு்களின் அரசியல் மற்றும் 

வ்பாருைா்தார ஒன்றியம், 
்சமூ்க அளமப்பு்களுக்கு சில 

அதி்காரங்்களைப் ்பயன்்படுத்்த 

ஒப்்பந்்தத்தின் மூலம் 

பிரதிநிதி்களை நியமிக்கின்றன 

அல்லது அனுப்புகின்றன.

மூன்்றாம் நாடு

ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

அல்லது ஐவராப்பிய ்தள்டயற்ற 

வர்த்்த்க ்சங்்கத்தின் உறுப்பினரா்க 

இல்லா்த �ாடு. இது 

�்பர்்களின் ்தள்டயற்ற 

�்டமாட்்டத்திற்்கா்க சுவிட்்சர்லாந்து 

ஒப்்பந்்தம் வ்சய்துவ்காள்ைா்த 

ஒரு �ாடு ஆகும்.

ஐவராப்பிய தளடயற்்ற 

வர்த்த்க ்சங்்கம் (EFTA)

�ான்கு �ாடு்களின் ்சங்்கம் 

(ஐஸ்லாந்து, லிச்வ்சன்ஸ்டீன்,
�ார்வவ மற்றும் சுவிட்்சர்லாந்து) 

ஐவராப்்பாவில் ்தள்டயற்ற 

வர்த்்த்கப் ்பகுதிளய நிறுவுவள்த 

வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்டுள்ைது.
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 EU மற்றும் EFTA ஐவராப்பியர்்கள்
குடும்்ப மறு ஒருங்கிளைப்பு ்பற்றிய 
்கருத்து 18 மு்தல் 21 வயதுக்கு வமற்்பட்்ட 
குழந்ள்த்களுக்கும், அவர்்கள் இன்னும் 
்தங்கியிருந்்தால் கூ்ட அவர்்களின் 
குடியிருப்பு அனுமதி நீட்டிக்கிறது. 

 மூன்்றாம் நாட்டின் குடிமக்்கள்
சுவிட்்சர்லாந்தில் ஒரு ்கைவரு்டன் 
அல்லது மளனவியு்டன், அல்லது மூன்றாம் 
�ாட்டின் குடிம்கனா்க ்பதிவு வ்சய்யப்்பட்்ட 
வாழ்க்ள்கத் துளையு்டன் இளைந்து 
வாழ்வ்தற்கு அல்லது வ்சர்வ்தற்கு குடியிருப்பு 
அனுமதிக்்கா்க விண்ைப்பித்துள்ை மூன்றாம் 
�ாடு்களைச் வ்சர்ந்்த வயதுமுதிர்ந்்த குடிமக்்கள் 
பிவரஞ்சு வமாழியில் குளறந்்த்பட்்ச அறிவு 
வ்பற்றவர்்கைா்க இருக்்க வவண்டும்.

வாட் மண்்டலத்தில், குளறந்்த்பட்்ச 
பிவரஞ்ச் வமாழியில் அறிவு வ்பற்றவரா்க 
இல்ளலவயன்றால் ஓராண்டு ்காலத்திற்குள் 
இந்்த வமாழி நி்பந்்தளனளய நீங்்கள் பூர்த்தி 
வ்சய்ய வவண்டும். கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, 
10-11 ்பக்்கங்்களில் வ்காடுக்்கப்்பட்டுள்ை 
வவளி�ாட்டினர் மற்றும் ஒருங்கிளைப்பு 
குறித்்த கூட்்டாட்சி ்சட்்டம் மற்றும் (FNIA) 
சுவிஸ் குடியுரிளம குறித்்த கூட்்டாட்சி ்சட்்டம் 
(SCA) ஆகியவற்றால் நிர்ையிக்்கப்்பட்டுள்ை 
வமாழி நிளல்கள் வ்பட்டிளயப் ்பார்க்்கவும்.

சுவிட்்சர்லாந்தில் படித்தல்

 EU மற்றும் EFTA ஐவராப்பியர்்கள் 
EU அல்லது EFTA �ாட்ள்டச் வ்சர்ந்்த 
ஐவராப்பியர்்களுக்கு, சுவிட்்சர்லாந்தில் 
உள்ை ்பயிற்சி நிறுவனத்தில் வ்சர சிறப்புத் 
நி்பந்்தளன எதுவும் இல்ளல. இருப்பினும், 
மூன்றாம் �ாட்டுப் பிரளை்களைப் 
வ்பாலவவ, அவர்்கள் நிதி ரீதியா்க ்தங்்களைத் 
்தாங்்கவை ஆ்தரித்துக் வ்காள்ை முடியும்.

குடும்ப மறு 
ஒருங்கிளணப்புக்்கான 
்காலக்ச்கடுக்்கள் (குழந்ளத்கள்)

குடியிருப்பு அனுமதி வ்காண்்ட ஒரு 
மூன்றாம் �ாட்டுப் பிரளைக்கு, திருமைமான 
வ்ததியில் இருந்து அவரின் மளனவி 
அல்லது குழந்ள்த்களை அளழத்து வர 5 
வரு்டங்்கள் வளர ்காலவ்கா்சம் உள்ைது.

குறிப்பு
குழந்ள்த்களுக்கு 12 வய்தானவு்டன், 
அவர்்களை அளழத்து வருவ்தற்்கான 
்காலக்வ்கடு ஒரு வரு்டம் மட்டுவம.

உதாரணம்
2020 இல் திரு சுவிட்்சர்லாந்திற்கு வந்து 
வசிப்பி்ட அனுமதி வ்பற்றுள்ைார். அவரது 
10 வயது குழந்ள்த வவளி�ாட்டில் உள்ைது. 
குழந்ள்த சுவிட்்சர்லாந்திற்கு வருவ்தற்கு 
2023 வளர அவ்கா்சம் உள்ைது: 2022 
இல் குழந்ள்தக்கு 12 வய்தாகிறது, 
அ்தன் பிறகு சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை 
வ்பற்வறாரு்டன் குடும்்பம் மீண்டும் 
இளைவ்தன் மூலம் ்பயனள்டய இன்னும் 
ஒரு வரு்டம் மட்டுவம உள்ைது.

குறிப்பு
சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை EU அல்லது 
EFTA �ாட்டினரு்டன் வ்சரும் �்பர்்களுக்கு 
இந்்த ்காலக்வ்கடு வ்பாருந்்தாது.
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 மூன்்றாம் நாட்டின் குடிமக்்கள்
மூன்றாம் �ாட்டுப் பிரளை்கள் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
்படிப்்ப்தன் வ�ாக்்கம் ஒரு ஒத்திள்சவான 
்கல்வித் திட்்டத்தின் ஒரு ்பகுதியா்க 
இருப்்பள்தக் ்காட்டுவ்தாகும். குடியிருப்பு 
அனுமதி ்தற்்காலி்கமானது மற்றும் ்படிக்கும் 
்காலத்திற்கு மட்டுவம வ்சல்லு்படியாகும்.

அனுமதி புதுப்பித்தல்

அனுமதி ்காலாவதியாகும்வ்பாது, 
கூட்்டாட்சி அதி்காரி்கள் நீங்்கள் குடியிருக்கும் 
�்கராட்சிக்கு அல்லது வ�ரடியா்க உங்்களுக்கு 
«வ்சல்லு்படியாகும் வ்ததி முடிவின் அறிவிப்ள்ப» 
அனுப்புவார்்கள். நீங்்கள் குடியிருக்கும் 
�்கராட்சியில் ஒரு புதுப்பிப்பு விண்ைப்்பத்ள்த 
நீங்்கள் ்சமர்ப்பிக்்க வவண்டும், அவர்்கள் 
அள்த ்தகுதிவாய்ந்்த மண்்டல வ்சளவக்கு 
(Service de la Population, SPOP) 
அனுப்புவார்்கள். அங்கு உங்்கள் நிளல மற்றும் 
ஒருங்கிளைப்பின் அைவு, குறிப்்பா்க உங்்கள் 
நிதி சுயாட்சி ்பற்றி ஆய்வு வ்சய்யப்்படும்.

்பரிசீலிக்்கப்்ப்ட வவண்டிய விண்ைப்்பங்்கள் 
அதி்க அைவில் இருப்்ப்தால், புதிய 
அனுமதி உ்டனடியா்க வழங்்கப்்ப்டாமல் 
இருப்்ப்தற்கும் வாய்ப்புள்ைது. இந்்த நி்கழ்வில், 
விண்ைப்்பம் ்பரிசீலிக்்கப்்படும் வளர 
நீங்்கள் ்தங்கியிருப்்பது ்பற்றி மண்்டலத்தின் 
குடிவயற்ற அதி்காரி்கள் நிச்்சயமா்க வ்கள்வி 
வ்கட்்க மாட்்டார்்கள். நீங்்கள் வவளி�ாட்டுப் 
்பயைம் வமற்வ்காள்வ்தா்க இருந்்தால், புதிய 
அனுமதி இல்லாமல் சுவிட்்சர்லாந்திற்குத் 
திரும்பிவ்தற்கு நீங்்கள் «திரும்பு்தல் வி்சா»-
ளவ Service de la Population பிரிவில் 
மு்தலில் விண்ைப்பிக்்க வவண்டும்.

பல்வவறு 
குடியிருப்பு 
அனுமதி்கள்

ரத்து ச்சய்யப்பட்ட அல்லது 
புதுப்பிக்்கப்படாமல் 
இருக்்கக்கூடிய குடியிருப்பு 
அல்லது அதன் நீட்டிப்பு 
அனுமதி முடியக்கூடிய 
நி்கழ்வு்கள்

 குற்றவியல் வவளிவயற்றத்தின் 
முடிவால் குற்றம் அல்லது அ்தன் 
விளைவா்க ஒரு ்தண்்டளனளய 
ஏற்்படுத்துகிறது.

 சில நி்பந்்தளன்களின் கீழ், 
குடும்்ப மறு ஒருங்கிளைப்பு 
வமற்வ்காண்்ட �்பரு்டன் திருமை 
்சங்்கம் முடிவள்டயும் ்பட்்சத்தில்.

 ்கணி்சமான அைவு ்சமூ்க 
உ்தவி கிள்டத்்தது.

 ்படிப்பின் முடிவில் (முடிந்்தது 
அல்லது குறுக்கி்டப்்பட்்டது), 
்படிப்பிற்்கான ்தற்்காலி்க குடியிருப்பு 
அனுமதி புதுப்பிக்்கப்்ப்டாது.

 சுவிட்்சர்லாந்திலிருந்து புறப்்படுவது 
அறிவிக்்கப்்பட்்டவு்டன் அல்லது 
அதி்காரி்களின் முன் ஒப்பு்தல் 
இல்லாமல் 6 மா்தங்்களுக்கும் 
வமலா்க சுவிட்்சர்லாந்திற்கு 
வவளிவய ்தங்கிய பிறகு.
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 B குடியிருப்பு
அனுமதி

மூன்்றாம் நாட்டு குடிம்கன் 
ஒரு வரு்ட ்கால அவ்கா்சம், 2 
வரு்டங்்களுக்கு புதுப்பிக்்கப்்ப்டலாம்.

ஐவராப்பிய குடியிருப்பு (EU, EFTA) 
ஒரு வரு்ட ்கால அவ்கா்சம், 5 
ஆண்டு்களுக்கு புதுப்பிக்்கத்்தக்்கது. 
வவளல வ்சய்வ்தற்்கான ்சாத்தியக்கூறு 
�்பரின் சூழ்நிளலளயப் வ்பாறுத்்தது.

 C குடிவயற்்ற
அனுமதி

இனி குடிவயற்ற அனுமதி சுவிட்்சர்லாந்தில் 
இருப்்ப்தற்்கான ்காரைத்ள்த ்சார்ந்்தது. 
அனுமதி (ஆவைம்) ஒவ்வவாரு 5 
வரு்டங்்களுக்கும் புதுப்பிக்்கப்்படும்.
வ்பாதுவா்க, C அனுமதியானது B அனுமதி 
வ்பற்றிருப்்பவர்்களுக்கு மட்டுவம, 
சூழ்நிளலளயப் வ்பாருத்து 5 அல்லது 10 
வரு்டங்்களுக்குப் பிறகு வழங்்கப்்படுகிறது.

 F தற்்காலி்க
வ்சர்க்ள்க

முளறயா்க பு்கலி்டம் வ்பறா்த, ஆனால் 
்சட்்டப்பூர்வமா்க சுவிட்்சர்லாந்தில் 
்தங்்கக்கூடியவர்்களுக்கு வழங்்கப்்படுகிறது. 
B அல்லது C அனுமதி ளவத்திருப்்பவர் 
அல்லது சுவிஸ் �ாட்்டவர் வ்பான்வற 
்பணிபுரிவ்தற்்கான ்சாத்தியம். வவற்றி்கரமான 
ஒருங்கிளைப்பு ஏற்்படுட்்டால் 
(வ்பாருைா்தார ்தன்னிளறவு மற்றும் 
குற்றத்தீர்ப்பு இல்லாளம), F அனுமதிளய 
B அனுமதியா்க மாற்றப்்ப்டலாம்.

 G எல்ளல தாண்டிய 
பயணி்களுக்்கான 
அனுமதி

சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பணிபுரிகின்ற, 
ஆனால் ்தங்்களுள்டய முக்கியக் 
குடியிருப்பு இல்லா்தவர்்களுக்கு

 L குறுகிய ்கால 
குடியிருப்பு அனுமதி

மூன்்றாம் நாட்டு குடிம்கன்
ஒரு வரு்டம் வளரயிலான ்காலவ்கா்சம், ஒரு 
வரு்டத்திற்கு ஒரு முளற புதுப்பிக்்கலாம்.

ஐவராப்பிய குடியிருப்பு (EU, EFTA) 
மு்தல் ்தங்கும் ்காலத்திற்கு 
புதுப்பிக்்கக்கூடியது (ஒரு வரு்டத்திற்குக் 
குளறவு). ்பணிபுரிவ்தற்்கான ்சாத்தியக்கூறு 
�்பரின் சூழ்நிளலளயப் வ்பாருத்்தது.

 N பு்கலிடம் 
வ்காருவவாருக்்கான 
அனுமதி

அனுமதி ளவத்திருப்்பவர் கூட்்டாட்சியின் 
பு்கலி்ட ளமயத்ள்த விட்டு வவளிவயறி 
மண்்டலத்தின் கூட்்டளமப்்பால் 
இளைக்்கப்்பட்்டவு்டன், வவளல 
வாய்ப்பு வ்பற உரிளம உண்டு.
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்சட்டத்திற்கு 

வதளவப்படும் 

சமாழி 

நிளல்கள்

வவளி�ாட்்டவர்்கள் மற்றும் 
ஒருங்கிளைப்புக்்கான 
கூட்்டாட்சி ்சட்்டம் 
(FNIA) மற்றும் சுவிஸ் 
குடியுரிளமக்்கான கூட்்டாட்சி 
்சட்்டம் (SCA) ஆகியளவ 
வவளி�ாட்டு குடியுரிளம 
வ்பற்ற �்பரின் வமாழித் 
திறளனக் ்கைக்கில் 
எடுத்துக்வ்காள்கிறது. 
எனவவ, ஃவ்ப்டரல் ்கவுன்சில் 
குடும்்ப மறு ஒருங்கிளைப்பு, 
குடியிருப்பு அனுமதி 
புதுப்பித்்தல் (B அனுமதி), 
குடிவயற்ற அனுமதி 
வழங்்கல் (C அனுமதி) 
மற்றும் சுவிஸ் குடியுரிளம 
�ள்டமுளறக்கு வ்தளவயான 
வமாழி நிளல ஆகியவற்ளற 
வளரயறுத்துள்ைது.

தற்்காலி்க வ்சர்க்ள்க 
(F அனுமதி)

A1 வாய்சமாழி

குடும்்ப மறு 
ஒருங்கிளைப்பின் மூலம் 
மளனவி (்தற்்காலி்கமா்கச் 
வ்சர்க்்கப்்பட்்ட 
அ்கதி்கள் உட்்ப்ட.
(்சரத்து 74a ASEO).

குடியிருப்பு 
(B அனுமதி, EU-
EFTA-க்கு சவளிவய)

A1 வாய்சமாழி

குடும்்ப மறு 
ஒருங்கிளைப்பு 
மூலம் குடிவயற்ற 
அல்லது குடியிருப்பு 
அனுமதி வ்பற்றவரின் 
மளனவி (்சரத்து. 73a 
ASEO). திருமைம் 
அல்லது குடும்்பத்தின் 
சிள்தவு(்சரத்து. 77 ASEO).

குடிவயற்்றம் 
(்சாதாரண C 
அனுமதி)

A2 வாய்சமாழி 
A1
எழுத்துப்பூர்
வமானதுஎழு
த்துப்பூர்வமா
னதுஎழுத்துப்
பூர்வமானது

10 ஆண்டு்கள் ்தங்கிய 
பிறகு அனுமதி 
வழங்்கப்்பட்்டது (்சரத்து. 
60 ASEO). வவளி�ாட்டில் 
்தங்கிய பிறகு (்சரத்து. 61 
ASEO) அல்லது ்ப்தவி 
இறக்்கத்திற்குப் பிறகு 
(்சரத்து. 61a ASEO) 
அனுமதி வழங்்கப்்பட்்டது.
குடிவயற்ற அனுமதி 
ளவத்திருப்்பவரின் 
மளனவி அல்லது 
சுவிஸ் �ாட்்டவர் 
(்சரத்து. 73b ASEO). 
சுவிட்்சர்லாந்து்டன் 
குடிவயற்ற 
ஒப்்பந்்தங்்களைக் 
வ்காண்்ட சில �ாடு்களின் 
* குடிமக்்களுக்கு பிவரஞ்சு 
வமாழித் வ்தளவயிலிருந்து 
விலக்கு அளிக்்கப்்படுகிறது.
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நிறுவுதல் 
(முன்கூட்டிய 
Cஅனுமதி)

B1 வாய்சமாழி
A1
எழுத்துப்பூர்வ
மானதுஎழுத்து
ப்பூர்வமானது

5 வரு்டங்்கள் ்தங்கிய பிறகு 
முன்கூட்டிவய வழங்கு்தல் 
(்சரத்து 62 ASEO).

குடியுரிளம 
வழங்குதல்

B1 வாய்சமாழி
A2 
எழுத்துப்பூர் 
வமானது

10 ஆண்டு்களுக்குப் 
பிறகு ்சா்தாரை 
குடியுரிளமயாக்்கல்.
5 ஆண்டு்களுக்குப் 
பிறகு, சுவிஸ் 
�ாட்்டவரின் மளனவிக்கு 
குடியுரிளமயாக்கும் 
வ்சதி (்சரத்து 6. SCO)

B அனுமதிளய C அனுமதியா்க மாற்றுதல்

குடியிருப்பு அனுமதிளய (B அனுமதி) வி்ட 
குடிவயற்ற அனுமதி (C அனுமதி) மி்கவும் 
நிளலயான நிளலளய வழங்குகிறது. 5 மு்தல் 
10 ஆண்டு்களுக்குப் பிறகு, குடியுரிளம 
மற்றும் ்தங்குவ்தற்்கான ்காரைத்ள்தப் 
வ்பாறுத்து, B அனுமதி ளவத்திருப்்பவர் C 
அனுமதிக்கு விண்ைப்பிக்்க முடியும்.

சுவிட்்சர்லாந்து்டன் குறிப்பிட்்ட 
ஒப்்பந்்தங்்களைக் வ்காண்்ட சில �ாடு்களின் 
�ாட்டினர் ்தவிர, C அனுமதிளயப் வ்பற வமாழி 
நிளலச் ்சான்றி்தளழப் வ்பறுவது அவசியமாகும்.

குடியிருப்பு அனுமதி இல்லாத மக்்கள்

குடியிருப்பு அனுமதியின்றி சுவிட்்சர்லாந்தில் 
வசிக்கும் ஒருவருக்கு, அவருள்டய 
ஒருங்கிளைப்பு வவற்றி்கரமான்தா்க 
இருந்்தால் மற்றும் அவர்்கள் ்தங்கியிருக்கும் 
்காலம் குறிப்பி்டத்்தக்்க்தா்கவும் வ்பாதுமான 
அைவு நிரூபிக்்கப்்பட்்ட்தா்கவும் இருந்்தால் 
குறிப்பிட்்ட சில நி்பந்்தளன்களின் கீழ் அவளர 
முளறப்்படுத்துவ்தற்்கான வாய்ப்பிளன சுவிஸ் 
்சட்்டம் வழங்குகிறது. உறுதியான வள்கயில், 
விண்ைப்்பம் மண்்டலத்திற்கு (Service de la 
Population – SPOP) அனுப்்பப்்படுகிறது, 
அள்த கூட்்டாட்சி அதி்காரி்களுக்கு 
அனுப்்பலாமா என்்பள்த இது தீர்மானிக்கிறது. 
கூட்்டளமப்பு ஒப்பு்தல் அளித்்தால் மட்டுவம 
முளறப்்படுத்து்தல் �ள்டமுளறக்கு வரும்.

* வைர்மனி, ஆஸ்திரியா, வ்பல்ஜியம், வ்டன்மார்க், 
ஸ்வ்பயின், பிரான்சு, கிரீஸ், இத்்தாலி, 
லிச்வ்சன்ஸ்டீன், வ�்தர்லாந்து மற்றும் வ்பார்ச்சு்கல்.
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1.2   குடியிருப்பு அனுமதிக்கு பின்பற்்ற 
வவண்டிய படிநிளல்கள்

நான் யாளரத் சதாடர்புச்காள்ை வவண்டும்?

 EU மற்றும் EFTA ஐவராப்பியர்்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் குடியிருக்கும் 
�்கராட்சிளயத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும் 
(Contrôle des habitants).

 பி்ற நாட்டவர்்கள்
நீங்்கள் வசிக்கும் �ாட்டிலுள்ை சுவிஸ் 
பிரதிநிதிளயத் (தூ்தர்கம் அல்லது துளைத்தூ்தர் 
அலுவல்கம்) வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

இரண்டு நி்கழ்வு்களிலும், விண்ைப்்பத்ள்த 
்பரிசீலிக்்க வாட் மண்்டலத்திலுள்ை Service de 
la Population க்கு வ்காப்பு அனுப்்பப்்படும்.

விண்ணப்பத்ளதத் தாக்்கல் 

ச்சய்வதற்கு வழங்்கப்பட 

வவண்டிய ஆவணங்்கள்

 vd.ch > Thèmes >  
Population > Population  
étrangère > Entrée et séjour

ஐவராப்பியர்்களுக்்கான 
(EU, EFTA) குடியிருப்பு 
அனுமதி: புதிய கிசரடிட் 
்கார்டு வடிவ ஆவணங்்கள்

ைூளல 1, 2021 மு்தல், ்தள்டயற்ற 
�்டமாட்்டத்்தால் ்பயனள்டயும் 
ஐவராப்பியர்்கள் (ஐவராப்பிய ஒன்றியம் 
அல்லது ஐவராப்பிய ்தள்டயற்ற 
வர்த்்த்க ்சங்்கத்தின் �ாட்்டவர்்கள்) 
்தங்்கள் அனுமதி்களைப் வ்பறவவா 
அல்லது புதுப்பிக்்கவவா ்காகி்த 
ஆவைத்திற்குப் ்பதிலா்க கிவரடிட் ்கார்டு 
வடிவத்தில் வலமிவனட் வ்சய்யப்்பட்்ட 
ஆவைத்ள்தப் வ்பறுகிறார்்கள்

இந்்தப் புதிய முயற்சிக்்கா்க லாவ்சனில் 
(ஃப்வைானில்) உள்ை ்பவயாவமட்ரிக்ஸ் 
மற்றும் அள்டயாை ஆவைங்்கள் 
ளமயத்திற்கு 5 வரு்டங்்களுக்கு ஒரு 
முளற வ்சன்று ்தங்்கள் ்தரவு்களை 
அவர்்கள் புதுப்பித்துக்வ்காள்ை 
வவண்டும். இந்்த எதிர்்கால அட்ள்டயில் 
டிஜிட்்டல் வடிவிலான ள்கவயாப்்பமும் 
புள்கப்்ப்டமும் இ்டம்வ்பற்றிருக்கும்.

்தற்வ்பாது வளர, மூன்றாம் �ாட்டின் 
குடிமக்்கள் மட்டுவம அத்்தள்கய 
அட்ள்டளயப் வ்பற்றிருக்கிறார்்கள் 
(்பவயாவமட்ரிக் ளமயத்ள்தப் 
்பார்ளவயி்ட வவண்டும்).
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1.3 பு்கலிடம்

கூட்டாட்சி அதி்கார வரம்பு

பு்கலி்டம் வழங்குவ்தா வவண்்டாமா என்ற 
முடிவு கூட்்டாட்சி அதி்காரி்களை மட்டுவம 
்சார்ந்்த்தாகும் (Secrétariat d’État aux 
migrations et tribunal administratif 
fédéral). பு்கலி்ட �ள்டமுளறயில் ்தளலயிடும் 
்தகுதி மண்்டலங்்களுக்கு இல்ளல.

வரன்முள்ற்கள்

பு்கலி்ட விண்ைப்்பத்ள்த மதிப்பி்ட 
ஒருங்கிளைப்பு வரன்முளற்கள் 
்பயன்்படுத்்தப்்படுவதில்ளல.

அ்கதி அந்்தஸ்ள்த அங்கீ்கரித்து பு்கலி்டம் 
வழங்்கவும், கூட்்டாட்சி அதி்காரி்கள் 
அந்்த �்பருக்குப் ்பாது்காப்பு வ்தளவயா 
இல்ளலயா என்்பள்த அடிப்்பள்டயா்க 
ளவத்துள்ைனர். அந்்த �்பர் அவரது �ாட்டில் 
ஆ்பத்தில் உள்ைாரா இல்ளலயா என்்பள்த 
அவர்்கள் மதிப்பிடுகிறார்்கள். எனவவ, 
பு்கலி்ட விண்ைப்்பத்ள்த மதிப்பிடுவ்தற்கு 
சுவிட்்சர்லாந்தில் ஒருங்கிளைப்பு 
வரன்முளற்கள் ்பயன்்படுத்்தப்்படுவதில்ளல. 

பு்கலி்டம் வ்பற்றவர்்கள் குடியிருப்பு அனுமதி 
(B அனுமதி) வ்பறுகின்றனர். அ்கதி அந்்தஸ்து 
உள்ைவர்்கள் அல்லது திரும்்பப் வ்பற 
முடியா்தவர்்கள் «்தற்்காலி்க வ்சர்க்ள்க» (F 
அனுமதி) வ்பறுகிறார்்கள். மற்ற அளனவரும் 
சுவிட்்சர்லாந்ள்த விட்டு வவளிவயற வவண்டும்.

பு்கலிடம் நிரா்கரிக்்கப்பட்ட 
நபர்்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்

சில நி்பந்்தளன்களின் கீழ், குறிப்்பா்க 
அவர்்கள் குளறந்்த்பட்்சம் 5 வரு்டங்்கள் 
சுவிட்்சர்வாந்தில் இருந்்தால், குற்றம் 
வ்சய்யாமல், அதி்காரி்கள் இருப்பி்டத்ள்த 
அறிந்்தால் பு்கலி்டம் மறுக்்கப்்பட்்டவர் 
வரன்முளறப்்படுத்துவ்தற்்கான 
முன்வமாழிளவ கூட்்டாட்சி அதி்காரி்களி்டம் 
்சமர்பிக்குமாறு மண்்டலத்தி்டம் 
வ்கட்்கலாம் (்சரத்து 14, ்பத்தி 2 AsylA).
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குறிப்பு
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சுருக்்கமா்க

நீங்்கள் குடிவயற விரும்பும் �ாட்டின் 
வமாழிளயக் ்கற்றுக்வ்காள்வது அன்றா்ட 
வாழ்க்ள்களயப் வ்பரிதும் எளி்தாக்குகிறது. 
இது ்த்கவல்்களைப் வ்பறவும், வவளல 
வ்த்டவும், உங்்கள் அண்ள்ட வீட்்டாரு்டன் 
வ்தா்டர்பு வ்காள்ைவும், உங்்கள் ்சமூ்க 
வாழ்க்ள்களய வமம்்படுத்்தவும், உங்்கள் 
குழந்ள்த்களின் ்கற்றலுக்கும் உ்தவுகிறது.

சுவிட்்சர்லாந்திலுள்ை ்சமூ்கத்ள்தயும் வாழ்க்ள்க 
முளறளயயும் ்பற்றி மக்்கள் அறிந்திருப்்பதும், 
ஒரு வ்தசிய வமாழிளயக் ்கற்றுக்வ்காள்வதும் 
அவசியம் என்று ஒருங்கிளைப்புச் ்சட்்டம் 
வழங்குகிறது. அனுமதி புதுப்பித்்தல் 
வ்பான்ற குறிப்பிட்்ட �ள்டமுளற்களுக்கு, 
பிவரஞ்சு வமாழித் ்தகுதிக்்கான ்சான்றி்தளழ 
மண்்டல நிர்வாத்தி்டம் வ்கட்்கலாம்.

வமாழி நிளல்கள்

 vd.ch > Thèmes > 
Population > Population 
étrangère > Entrée et 
séjour > Loi sur les.
étrangers et l’intégration (LEI)

சுவிட்்சர்லாந்தில் 4 மு்தல் 15 வயது 
வளரயிலான குழந்ள்த்களுக்கு ்பள்ளிக் 
்கல்வி ்கட்்டாயம். அவர்்கள் ்பள்ளிக்கு வ்சல்ல 
வ்தா்டங்கியவு்டன், வவளி�ாட்டிலிருந்து வரும் 
மாைவர்்களுக்கு ்பள்ளியில் தீவிர பிவரஞ்சு 
்பா்டங்்களை ்கற்்ப்தற்கு உரிளம உண்டு.

கூடுதல் த்கவல்

 7.2 மு்தல் 15 வயது வளர: 

குழந்ள்த்களுக்கு ்கட்்டாய ்பள்ளிக்்கல்வி 

மற்றும் ்ப்கல்வ�ரப் ்பராமரிப்பு

புதி்தா்க 15 மு்தல் 20 வயதுள்டய 
இளைஞர்்கள், பிவரஞ்சு வமாழிளயக் 
்கற்்ப்தற்கும் ்பயிற்சி வ்பறுவ்தற்கும் வரவவற்பு 

2.1 பிசரஞ்சு ்கற்்றல்

வகுப்பு்கள் உ்தவுகின்றன. வ்சர்க்ள்கக்்கான 
விண்ைப்்பம் இ்டம்வ்பயர்வு வ்பார்ட்்டல் 
மூலம் வமற்வ்காள்ைப்்படுகிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 7.4 வந்்தள்டந்்தவு்டன் ்பயிற்சிளயக் ்கண்்டறி்தல்

வயதுவந்்தவர்்களுக்கு, வாட் பிராந்தியம் 
முழுவதும் ்பல பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 
வழங்்கப்்படுகின்றன. இந்்த அத்தியாயத்தில் 
இரண்டு வள்கயான ்பா்டவ�றி்கள் உள்ைன: 
்தனியார் ்பள்ளி்கள் மற்றும் ்சங்்கங்்கள்.

ஆவலா்சளன

பிரஞ்சு வமாழிளயக் ்கற்றுக்வ்காள்வ்தற்்கான ஒரு 

சிறந்்த வழி, மற்றவர்்களைச் ்சந்தித்து ்தன்னார்வ, ஓய்வு 

அல்லது ்சமூ்க ஒருங்கிளைப்பு �்டவடிக்ள்க்களில். 

கூடுதல் த்கவல்

 10 ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க

 7 ்பள்ளி மற்றும் ்பயிற்சி

தனியார் பள்ளி்கள்

்தனியார் ்பள்ளி்கள் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்களை 
வழங்குகின்றன. இந்்தப் ்பா்டவ�றி்கள் 
அதி்கக் ்கட்்டைத்தில் வ�கிழ்வான 
அட்்டவளை்களையும் மாறு்படும் வ்சர்க்ள்க 
நி்பந்்தளன்களையும் வ்காண்்டது.

local.ch வளலத்்தைத்திற்குச் வ்சன்று 
வ்த்டல் வ்பாறியில் «வமாழிப் ்பள்ளி» 
என்்பள்த உள்ளிடுவ்தன் மூலம் 
்சலுள்களயக் ்கண்்டறியலாம்.

வாட் ்தனியார் ்பள்ளி்கள் ்சங்்கத்தின் (AVDEP) 
வளலத்்தைம் இந்்த அளனத்து ்தனியார் 
்பள்ளி்களின் வ்காப்்ப்கத்ள்தக் வ்காண்டுள்ைது.

கூடுதல் த்கவல்

 avdep.ch
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்சான்றிதளழப் சபறு்க

சில �ள்டமுளற்களுக்கு (உ்தாரைமா்க 
ஒரு B அனுமதிக்்கான விண்ைப்்பம், 
புதுப்பித்்தல், எதிர்்பார்க்்கப்்படும் C 
அனுமதி அல்லது குடியுரிளம வழங்கு்தல் 
�ள்டமுளற), உங்்கள் பிவரஞ்சு நிளல குறித்்த 
ஒரு ்சான்றி்தளழ நிர்வா்கம் வ்கட்கும்.

FIDE வ்தர்வு (பிவரஞ்சு, வைர்மன், இத்்தாலியன்) 
என்்பது புலம்வ்பயர்ந்வ்தாரின் வமாழியியல் 
ஊக்குவிப்புக் கூட்்டளமப்பின் திட்்டமாகும். 
இந்்தத் வ்தர்வு உங்்களுள்டய வாய்வமாழி 
மற்றும் எழுத்துப்பூர்வத் திறன்்களைப் 
்பரிவ்சாதிப்்ப்தற்கும், உங்்கள் பிவரஞ்சு 
வமாழித்திறன் நிளலக்குச் ்சான்றளிக்கும் 
வமாழி ்பாஸ்வ்பார்ட்ள்டப் வ்பறுவ்தற்கும் 
உ்தவுகின்றது. ்பல்வவறு நிறுவனங்்கள் இந்்த 
மதிப்பீடு்களை வழங்குகின்றன. மதிப்பீட்டு 
ளமயங்்கள் மற்றும் வ்தர்வு அமர்வு்கள் 
குறித்்த கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, வமாழி 
்க்டவுச்சீட்டு வளலத்்தைத்ள்த �ா்டவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 fide-info.ch

வமாழி ்பாஸ்வ்பார்ட்ள்ட வழங்குவ்தற்கு மற்ற 
்சான்றி்தழ்்களும் அங்கீ்கரிக்்கப்்படுகின்றன, 
அ்தாவது Diplôme d’études en langue 
française (DELF) ்சான்றி்தழ். அள்தப் 
வ்பற, நீங்்கள் எழுத்துப்பூர்வ மற்றும் 
வாய்வழி பிவரஞ்சு வ்தர்வில் வ்தர்ச்சி வ்பற 
வவண்டும். வ்தர்வு அமர்வு்கள் ்பற்றிய 
கூடு்தல் ்த்கவலுக்கு, Fondation Esprit 
Francophonie வளலத்்தைத்ள்த �ா்டவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 delfdalf.ch
  1.1 ்பணிபுரி்தல், ்படித்்தல், குடும்்ப 

உறுப்பினரு்டன் வ்சர்்தல்

2.2 ்சான்றிதழ்

்சான்றிதழ் வ்காருதல்

நீங்்கள் ஏற்்கனவவ சுவிட்்சர்லாந்தில் 
அல்லது வவளி�ாட்டில் மற்வறாரு 
வமாழிச் ்சான்றி்தளழப் வ்பற்றிருந்து 
அது அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்்ட ்சான்றி்தழ்்களின் 
்பட்டியலில் இருந்்தால், நீங்்கள் அள்த 
Fide வ்சயல்கத்திற்கு அனுப்்பலாம். 
CHF 20 ்கட்்டைத்ள்த வ்சலுத்துவ்தற்கு 
எதிரா்க, ்சம்்பந்்தப்்பட்்ட வாய்வமாழி 
மற்றும் எழுத்துப்பூர்வ நிளல்களுக்குச் 
்சான்றளிக்கும் வமாழி ்பாஸ்வ்பார்ட்ள்ட 
அவர்்கள் உங்்களுக்கு வழங்குவார்்கள்.

நீங்்கள் B1 அல்லது அள்தவி்ட உயர்ந்்த 
நிளலயில் வமாழித்திறன்்களை வ்பற்றிருந்்தால், 
வமாழி ்பாஸ்வ்பார்ட்ள்டப் வ்பறுவ்தற்கு 
்சரியான வ்காப்ள்ப வழங்குவது எளி்தான 
மற்றும் விளரவான வழியாகும்.

கூடுதல் த்கவல்

 fide-service.ch/fr/attestations/dossier-fide
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2.3  பிசரஞ்சு 
பாடசநறி்கள் 
கிளடக்கும் இடங்்கை் 
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கிழக்கு மண்டலம்

மண்டலத்தில் பிசரஞ்சு பாடசநறி்களை 
வழங்குகின்்ற ்சங்்கங்்கள்

்சங்்கங்்கள் வழங்கும் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்களுக்கு 
அரசு மானியம் வழங்குகிறது. இந்்த 
்பா்டவ�றி்கள் ்பயிற்சி வ்பற்ற வல்லு�ர்்கைால் 
வழங்்கப்்படுகின்றன மற்றும் அளவ சிறிய 
்பட்வைட்டிலும் அணு்கக்கூடியளவ. சில 
வ�ரங்்களில் ்பா்டங்்களுக்கு இளையா்க 
வரவவற்பு வகுப்பு்களும் கிள்டக்கின்றன. 
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்களை வழங்கும் சில 
்சங்்கங்்களை கீவழ ்காைலாம். அளனத்து 
்சலுள்க்கள் ்பற்றிய விவரங்்கள் வாட் 
மண்்டலத்தின் வளலத்்தை மு்கப்பு 
வ்பார்ட்்டலில் புதுப்பிக்்கப்்படுகின்றன.

ஆன்ளலன் ்சங்்கங்்களின்

்பட்டியல்

  vaud-bienvenue.ch/ 
cours-de-francais

கிழக்கு மண்டலம்

01  Appartenances – 
 Espace femmes riviera 

பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்; புலம்வ்பயர்ந்்த 

்கர்ப்பிணிப் வ்பண்்கள் அல்லது இைம் 

குழந்ள்த்களின் ்தாய்மார்்களுக்கு, «்கர்ப்்பம், 
பிறப்பு மற்றும் ஆரம்்ப்கால குழந்ள்தப் 

்பருவம்» வ்பான்ற ்கருப்வ்பாருள்்களை 

ளமயமா்கக் வ்காண்்ட குழந்ள்த்களுக்்கான 

்பராமரிப்ள்ப வ்தரியப்்படுத்்தவும் 

குழந்ள்த்களு்டன் அல்லது இல்லாமல் 

புலம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்்கான வரவவற்பு, 
்சந்திப்பு மற்றும் ்சமூ்க ஒருங்கிளைப்பு.

   Vevey
   021 922 45 23
   ef.vevey@appartenances.ch
   appartenances.ch 
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20 02  Association AMIS
முன்்பள்ளி வயதுப் குழந்ள்த்களுக்்கான 

குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு்டன் பிவரஞ்சு 

்பா்டவ�றி்கள். புலம்வ்பயர்ந்்த மற்றும் 

சுவிஸ் வ்பண்்களுக்கும், அவர்்களின் 

முன்்பள்ளிப் குழந்ள்த்களுக்்கான 

்கலந்துளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு.

   Aigle
   024 466 76 00 | 077 507 62 17 
   info@planchette.ch
   planchette.ch

03  Association SPES-Lavaux
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் 

்பரிமாற்றப் பிளையம் .

   Cully
   info@spes-lavaux.ch
   web.spes-lavaux.ch 

04  Bex/LIBex ந்கராட்சி
பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். வ்பக்ஸில் 

்பள்ளியில் ்படிக்கும் குழந்ள்தயு்டன் 

வ்பரியவர்்களுக்்கான ்பா்டவ�றி்கள், ்பள்ளி 

மற்றும் உளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு்களின் 

வ்சயல்்பாட்ள்ட ளமயமா்கக் வ்காண்்டது.

   Bex
   079 686 61 10
   francais@bex.ch

05  Château-d’Oex ந்கராட்சி
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Château-d’Œx
   076 387 53 22
   c.morier-genoud@bluewin.ch 

06  Montreux ந்கராட்சி
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். பிவரஞ்சு 

வமாழிளயக் ்கற்்கவும் ்பயிற்சி வ்சய்யவும் 

்பல்வவறு ்சமூ்க �்டவடிக்ள்க்கள்.

   Clarens
   079 228 62 16
   info@francais-clarens.ch
   francais-clarens.ch 

்தங்்கள் குழந்ள்த்களு்டன் புலம்வ்பயர்ந்்த 

வ்பண்்களுக்கு பிரஞ்சு வமாழியில் வாழ்க்ள்க 

அனு்பவங்்களை ்பரிமாறிக்வ்காள்வ்தற்கும் 

்பகிர்ந்து வ்காள்வ்தற்குமான வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Clarens
   078 845 86 18
   montreux.ch/habiter-et-decouvrir/ 
   integration/associtions-et- 
   projets-dintegration

07  Roche ந்கராட்சி
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்

   Roche
   077 407 58 75
   integration@roche-vd.ch

08  Villeneuve ந்கராட்சி –
 Commission d’Intégration
 Villeneuve (CIV)

பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் 

்கலந்துளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Villeneuve
   077 407 58 75
   integration@villeneuve.ch

09  ECAP Vaud
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Vevey
   021 923 59 90
   infovd@ecap.ch
   ecap.ch/fr 

10  Français en jeu
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   La Tour-de-Peilz, Clarens, Lutry,  
   Paudex, Montreux
   021 552 44 05
   riviera@francaisenjeu.ch
   francaisenjeu.ch/poles/est-vaudois

பி
வ

ரஞ்
சு

 ்ப
ா்ட

வ
�

றி
்க

ள்



21ஆரம்்பநிளலக்்கான பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

வாட் ்பள்ளியில் ்தங்்கள் குழந்ள்த்கள் 

என்ன ்கற்றுக்வ்காள்கிறார்்கள் என்்பள்த 

�ன்கு புரிந்துவ்காள்ை வமாழிளயக் 

்கற்றுக்வ்காள்ை விரும்பும் வ்பற்வறாருக்கு.

   Vevey, Clarens, Montreux, Pully, Aigle
   021 552 44 05
   riviera@francaisenjeu.ch 
   francaisenjeu.ch/poles/est-vaudois/ 

11  Lire et écrire
எழுத்்தறிவுப் பிரச்்சளன்கள் உள்ை 

வ்பரியவர்்களுக்்கான

்பா்டங்்களைப் ்படித்்தல் மற்றும் எழுது்தல் .

   Vevey, La Tour-de-Peilz, Clarens, Aigle
   021 922 46 10
   riviera@lire-et-ecrire.ch
   lire-et-ecrire.ch/vaud 

12   Vevey ந்கரம்
பிரஞ்சு வகுப்பு்கள். புலம்வ்பயர்ந்்த 

வ்பற்வறாருக்கு பிரஞ்சு வமாழியில் வாழ்க்ள்க 

அனு்பவங்்களைப் ்பரிமாறிக்வ்காள்வ்தற்கும் 

்பகிர்வ்தற்குமான வ்சயல்்பாடு்கள். புலம்வ்பயர்ந்்த 

வ்பண்்கள் அவர்்களின் குழந்ள்த்களு்டனான 

உளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Vevey
   021 925 51 85
   amaranta.fernandez@vevey.ch

லாவ்சன் பிராந்தியம் 

ஆவலா்சளன

லாவ்சனில் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் குறித்்த 

முழுளமயான ்பட்டியலுக்கு, Bureau 

lausannois pour les immigrés (BLI)-ஐ 

நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம் (p. 22)

13  Appartenances –
 Espace femmes Lausanne

பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்; புலம்வ்பயர்ந்்த 

்கர்ப்பிணிப் வ்பண்்கள் அல்லது இைம் 

குழந்ள்த்களின் ்தாய்மார்்களுக்கு, «்கர்ப்்பம், 
பிறப்பு மற்றும் ஆரம்்ப்கால குழந்ள்தப் 

்பருவம்» வ்பான்ற ்கருப்வ்பாருள்்களை 

ளமயமா்கக் வ்காண்்ட குழந்ள்த்களுக்்கான 

்பராமரிப்ள்ப வ்தரியப்்படுத்்தவும் 

குழந்ள்த்களு்டன் அல்லது இல்லாமல் 

புலம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்்கான வரவவற்பு, 
்சந்திப்பு மற்றும் ்சமூ்க ஒருங்கிளைப்பு. 

   Lausanne
   021 351 28 80
   ef.lausanne@appartenances.ch
   appartenances.ch 

14  Appartenances –
 Espace hommes Lausanne

புலம்வ்பயர்ந்்த ஆண்்களுக்்கான அறிமு்க பிவரஞ்சு 

்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் வ்சயல்்பாடு்கள். ஆ்பத்்தான 

உைவியல் சூழ்நிளல்களில் புலம்வ்பயர்ந்்த 

ஆண்்களுக்்கான வரவவற்பு, வ்கட்்டல் மற்றும் 

ஒருங்கிளைப்பு ஆகியவற்றின் நிளலவ்பறு.

   Lausanne
   021 320 01 31
   eh.lausanne@appartenances.ch
   appartenances.ch 

15   Armée du salut 
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

   Lausanne
   021 312 73 52
   ads-arclemanique.ch

16  Association Nouvelles perspectives 
்சனிக்கிழளம்களில் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

மற்றும் உளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Lausanne, Chavannes-près-Renens
   078 848 67 27
   info@nouvelles-perspectives.ch
   nouvelles-perspectives.ch 

17  Association Palabres
பிரஞ்சு வ்சயல்்பாடு்கள் மற்றும் வ்பசும் இ்டம்.

   Lausanne
   info@palabres.ch
   palabres.ch 

18  Bourse à travail 
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

   Lausanne
   021 323 77 15
   bourse.travail@gmail.com
   la-bourse-a-travail.ch 
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22 19  Communauté Sant’Egidio
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

   Lausanne
   078 641 08 33
   francais@santegidio.ch
   santegidio.ch 

20  CORREF
பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் ்கைக்கீடு்கள். 

   Lausanne
   021 341 71 11
   administration@corref.ch
   corref.ch 

21   ECAP Vaud
 பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

  Lausanne
   021 320 13 27
   infovd@ecap.ch
   ecap.ch/fr

22  EPER
InfoSuisse 50+. மூத்்த குடிமக்்களுக்்கான 

வ்சய்முளற பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Lausanne
   021 613 44 24
   veronique.chassot@eper.ch
   eper.ch/project- 
   explorer/infosuisse-50

23  Français en jeu
வாட் ்பள்ளியில் உங்்கள் குழந்ள்த்கள் 

என்ன ்கற்கிறார்்கள் என்்பள்த �ன்கு 

புரிந்துவ்காள்வ்தற்கு வமாழிளயக் ்கற்்க விரும்பும் 

வ்பற்வறாருக்்கான பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Lausanne
   021 329 04 49
   lausanne@francaisenjeu.ch
   francaisenjeu.ch/cours/ 

24  Lire et écrire
எழுத்்தறிவு பிரச்்சளன உள்ை 

வ்பரியவர்்களுக்்கான ்படித்்தல் மற்றும் எழுது்தல்.

   Lausanne
   021 329 04 48
   lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch
   lire-et-ecrire.ch/vaud 

25  OSTARA
இ்டம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்்கான பிவரஞ்சு 

்படிப்பு்கள் மற்றும் ்கற்றல் 

நுட்்பங்்கள் (Brain Gym).

   Lausanne
   laure.caron@associationostara.ch
   associationostara.ch 

26  Pôle Sud
பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

   Lausanne
   021 311 50 46
   info@polesud.ch
   polesud.ch/francais

27  Université de Lausanne
விடுமுளற �ாள் ்பா்டவ�றி்கள் (ஒரு 

அந்நிய வமாழியா்க தீவிர 

பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்).

   Lausanne
   021 692 30 90 
   coursdevacances@unil.ch
   unil.ch/cvac/home 

28  Université populaire de Lausanne
பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Lausanne
   021 315 24 24
   info@uplausanne.ch
   uplausanne.ch 

29  Bureau lausannois pour les
 immigrés (BLI) (Lausanne 
 அ்கதி்கள் அலுவல்கம்) 
 – Lausanne

வ்காள்ட்காலத்தின்வ்பாது இலவ்ச 

பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Lausanne
   021 315 72 45
   bli@lausanne.ch 
   lausanne.ch/vidy-plage
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23வடக்கு மண்டலம்

30  Appartenances –  
 Espace femmes Yverdon

முன்்பள்ளி வயதுப் குழந்ள்த்களுக்்கா்க குழந்ள்தப் 

்பராமரிப்பு்டன் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

குழந்ள்த்களு்டன் அல்லது இல்லாமல் 

புலம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்்கான வரவவற்பு, 
்சந்திப்பு மற்றும் ்சமூ்க ஒருங்கிளைப்பு.

   Yverdon-les-Bains
   024 426 03 36
   ef.yverdon@appartenances.ch
   appartenances.ch 

31  Caritas Vaud 
முன்்பள்ளி வயதுப் குழந்ள்த்களுக்்கா்க குழந்ள்தப் 

்பராமரிப்பு்டனான பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

   Yverdon-les-Bains
   024 425 32 48

 பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்

   Orbe, Chavornnay
   079 289 10 88
   coursdefrancais@caritas-vaud.ch
   caritas-vaud.ch/nos-prestations/ 
   formations/cours-de-francais

32  CISEROC
பிரஞ்சு வமாழியில் வாழ்க்ள்க அனு்பவங்்களைப் 

்பரிமாறிக்வ்காள்வ்தற்கும் ்பகிர்ந்து 

வ்காள்வ்தற்கும் வ்சயல்்பாடு்கள். 

   Orbe
   079 289 10 88
   ciseroc@orbe.ch
   orbe.ch/ma-ville/integration/ciseroc

33  Yverdon-les-Bains ந்கராட்சி
வ்காள்ட்காலத்தில் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

முன்்பதிவு்டன் கூடிய ்ப்கல்வ�ரப் 

்பராமரிப்பு்டன் வழங்்கப்்படுகின்றன

   Yverdon-les-Bains
   024 423 69 44
   integration@yverdon-les-bains.ch
   yverdon-les-bains.ch/vie-quoti- 
   dienne/cohesion-sociale/integration 

34  Payerne ந்கராட்சி
முன்்பள்ளி வயது குழந்ள்த்களுக்்கான 

பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் 

உளரயா்டல் வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Payerne
   026 662 68 68
   helene.lelievre@payerne.ch
   payerne.ch/controle-habitants- 
   bureau-etrangers/cours-de-francais

35   Commission d’intégration 
d’Avenches
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Avenches
   026 675 51 21 | 026 676 72 19
   integration@commune-avenches.ch 
   commune-avenches.ch 

36  ECAP Vaud
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Yverdon-les-Bains, Le Sentier
   021 320 13 27
   infovd@ecap.ch
   ecap.ch/fr 

37  Français en jeu
வாட் ்பள்ளியில் ்தங்்கள் குழந்ள்த்கள் 

என்ன ்கற்றுக்வ்காள்கிறார்்கள் என்்பள்த 

�ன்கு புரிந்துவ்காள்ை வமாழிளயக் 

்கற்றுக்வ்காள்ை விரும்பும் வ்பற்வறாருக்கு

   Moudon, Lucens
   021 552 44 03
   Penthalaz
   021 552 44 06
   Échallens
   021 552 44 06
   gdv@francaisenjeu.ch
   francaisenjeu.ch/cours

38  Le pont du savoir
இ்டம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்்கான பிரஞ்சு 

வமாழியில் வாழ்க்ள்க அனு்பவங்்களை 

்பரிமாறிக்வ்காள்வ்தற்கும் ்பகிர்ந்து 

வ்காள்வ்தற்குமான வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Yverdon-les-Bains
   078 661 31 93
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24 39  Lire et écrire
எழுத்்தறிவு பிரச்்சளன உள்ை வ்பரியவர்்களுக்கு 

்படித்்தல் மற்றும் எழுது்தல். முன்்பள்ளி வயது 

குழந்ள்த்களுக்்கான குழந்ள்த ்பராமரிப்பு 

   Yverdon-les-Bains, Orbe,  
   Le Sentier, Payerne, Lucens, 
   Moudon
   024 426 15 29
   nordvaud@lire-et-ecrire.ch
   lire-et-ecrire.ch/vaud 

40  Passerelle
குழந்ள்த்களு்டன் அல்லது இல்லா்த 

அளனத்து இ்டம்வ்பயர்ந்்த வ்பண்்களுக்கும் 

பிரஞ்சு ்பயிற்சி வ்சய்ய வரவவற்பு ்பகுதி.

   Le Sentier
   077 434 77 02 | 078 707 97 01
   passerelle.valleedejoux@gmail.com
   gamvj.wordpress.com 

41  Tisserands du monde
முன்்பள்ளி குழந்ள்த்களுக்்கான குழந்ள்த 

்பராமரிப்பு வ்காண்்ட பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Yverdon-les-Bains
   076 239 71 83
   tisserandsdumonde.ch 

42  Verso
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Yverdon-les-Bains
   024 420 10 45
   info@verso-yverdon.ch
   verso-yverdon.ch

வமற்கு மண்டலம்

43  Association Bienvenue 
முன்்பள்ளி குழந்ள்த்களுக்்கான குழந்ள்த 

்பராமரிப்பு வ்காண்்ட பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Crissier
   079 453 45 79
   a-bienvenue@hotmail.com
   association-bienvenue.com 

44  Association Franc-parler
  பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Renens
   021 634 69 63
   info@franc-parler.ch 
   franc-parler.ch 

45  Association Nouvelles perspectives
்சனிக்கிழளம்களில் பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

மற்றும் வ்சயல்்பாட்டு ்கலந்துளரயா்டல்்கள்.

   Morges, Chavannes-près-Renens
   078 848 67 27
   info@nouvelles-perspectives.ch
   nouvelles-perspectives.ch 

46  CARITAS Vaud
முன்்பள்ளி குழந்ள்த்களுக்்கான குழந்ள்த 

்பரமாரிப்பு ்பற்றிய பிரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Nyon
   079 621 43 93
   Gland
   079 621 43 93
   info@caritas-vaud.ch
   caritas-vaud.ch/nos-prestations/ 
   formations/cours-de-francais

47  Cossonay ந்கராட்சி
முன்்பதிவு ்ப்கல்வ�ரப் ்பராமரிப்பு்டன் 

கூடிய பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

   Cossonay
   021 863 22 00
   secretariat@cossonay.ch
   cossonay.ch/social-et- 
   sante/cours-de-francais 

பி
வ

ரஞ்
சு

 ்ப
ா்ட

வ
�

றி
்க

ள்



2548  Nyon ந்கராட்சி
வாட்்டர்’ஸ் எட்ஜில் பிவரஞ்சு 

்பா்டவ�றி்கள் மற்றும் வ்காள்ட்கால 

இலவ்ச பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்

   Nyon
   079 211 02 74
   integration@nyon.ch
   nyon.ch/integration

49  ECAP Vaud
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். 

   Nyon
   021 320 13 27
   infovd@ecap.ch
   ecap.ch/fr

50  Français en jeu
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

   Morges
   021 552 44 02
   Renens, Prilly
   021 552 44 04

வாட் ்பள்ளியில் உங்்கள் குழந்ள்த்கள் என்ன 

்கற்கிறார்்கள் என்்பள்த �ன்கு புரிந்துவ்காள்ை 

வமாழிளயக் ்கற்்க விரும்பும் வ்பற்வறாருக்்கான 

ஆரம்்ப பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள். எழுத்துப்பூர்வ 

வமாழி வமம்்பாட்டு ்பா்டவ�றி.

   Renens, Écublens
   021 552 44 04
   ouest@francaisenjeu.ch
   francaisenjeu.ch/cours

51  Globlivres
முன்்பள்ளி வயது குழந்ள்த்களுக்்கான 

குழந்ள்த ்பராமரிப்பு்டன் பிவரஞ்சு வமாழியில் 

அனு்பவங்்களை ்பரிமாறிக்வ்காள்வ்தற்கும் 

்பகிர்ந்து வ்காள்வ்தற்குமான வ்சயல்்பாடு்கள்.

   Renens
   021 635 02 36
   info@globlivres.ch
   globlivres.ch 

52  Lire et écrire
எழுத்்தறிவு பிரச்்சளன உள்ை வ்பரியவர்்களுக்கு 

்படித்்தல் மற்றும் எழுது்தல் ்பா்டவ�றி்கள்.

   Prilly, Renens, Écublens
   021 329 04 48
   Morges, Nyon, Rolle
   022 366 34 04
   lacote@lire-et-ecrire.ch
   lire-et-ecrire.ch/vaud 

53  Rolle ந்கராட்சி
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள்.

   Rolle
   079 449 70 06
   edith.norwell@bluewin.ch
   rolle.ch 

54  OSTARA
முன்்பள்ளி குழந்ள்த்களுக்்கா்க குழந்ள்தப் 

்பராமரிப்பு்டன் இ்டம்வ்பயர்ந்்த 

வ்பண்்களுக்்கான பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் 

மற்றும் ்கற்றல் நுட்்பங்்கள் (Brain Gym).

   Renens
   associationostara.ch
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3.1 சதாழிலாைர் ்சந்ளதளய
 அணுகுவதற்்கான நிபந்தளன்கை்

சுருக்்கமா்க

குடியிருப்பு அனுமதி ளவத்திருப்்ப்தால் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பணிபுரியும் உரிளமளய 
வழங்்க வவண்டிய அவசியமில்ளல. 
வ்தாழிலாைர் ்சந்ள்தளய அணுகுவ்தற்்கான 
நி்பந்்தளன்கள் குடியிருப்பு அனுமதி மற்றும் 
பிறந்்த �ாட்ள்டப் வ்பாறுத்து மாறு்படும்.

குடும்்ப மறு ஒருங்கிளைப்பின் 
்கட்்டளமப்பிற்குள் வழங்்கப்்பட்்ட குடியிருப்பு 
அனுமதி ளவத்திருக்கும் எந்்தவவாரு 
வவளி�ாட்்டவரும் ஒரு ஆ்தாயம் ்தரும் 
வ்சயல்்பாட்ள்ட வமற்வ்காள்ைலாம்.

 மற்றும் EFTA குடிமக்்கள்
ஐவராப்பிய ஒன்றியம் (EU) மற்றும் 
ஐவராப்பிய ்தள்டயற்ற வர்த்்த்க ்சங்்கம் 
(EFTA) ஆகியவற்ளற வ்சர்ந்்த குடிமக்்கள், 
அவர்்கள் வசிக்கும் �்கராட்சியின் Contrôle 
des Habitants அலுவல்கத்திற்கு 
வருள்களய வ்தரிவித்்தவு்டன் 
வ்காள்ள்கயைவில் வவளல வ்சய்யலாம்.

பு்கலிடம் சதாடர்பான 
குறிப்பிட்ட நிபந்தளன்கள்

பு்கலி்டத்து்டன் இளைக்்கப்்பட்்ட சில 
அனுமதி்கள் வ்பான்ற வ்தாழிலாைர் 
்சந்ள்தக்்கான அணு்கலின் மி்கவும் 
குறிப்பிட்்ட நி்பந்்தளன்களுக்கு, வ்தளவயான 
்த்கவல்்களை கீவழ ்காைலாம்.

 F அனுமதி
ைனவரி 1, 2019 மு்தல், F அனுமதி வ்பற்ற 
�்பர்்கள் ்சார்ந்்த அல்லது சுயாதீனமான 
ஆ்தாயச் வ்சயல்்பாட்ள்ட வமற்வ்காள்ைலாம் 
மற்றும் வவளலளயயும் வ்தாழிளலளயயும் 
மாற்றலாம், இந்்த வ்சயல்்பாடு அதி்காரி்களுக்கு 
அறிவிக்்கப்்பட்டிருந்்தால். வ்தாழிலாைர் 
்சந்ள்தயில் அவர்்களின் அணு்கலுக்்கான 
நிர்வா்கத் ்தள்ட்களை அ்கற்றுவதும், முந்ள்தய 
அங்கீ்கார �ள்டமுளறளய அவர்்களின் 
வ்சயல்்பாட்டின் எளிய அறிவிப்வ்பாடு 
மாற்றுவதும் அவசியம் என்று ்சட்்டமன்ற 
உறுப்பினர் உண்ளமயில் ்கருதுகின்றார். 

 N அனுமதி, பு்கலிட விண்ணப்பம் சிற்வ்றடு
எந்்தவவாரு வ்தாழில்முளற �்டவடிக்ள்கயும் 
அங்கீ்காரத்திற்்கான வ்காரிக்ள்கக்கு 
உட்்பட்்ட்தாகும். வவளலவாய்ப்பு 
வ்சளவயில் (DGEM) இருந்து முளறயான 
்சா்த்கமான முடிவவடுத்்த பின்னவர 
வவளலவாய்ப்ள்பப் வ்பறுவது ்சாத்தியமாகும்.

பு்கலி்ட �ள்டமுளறயில் உள்ை �்பர் ஒரு 
மண்்டலத்திற்கு ஒதுக்்கப்்பட்்டவு்டன் 
(மற்றும் கூட்்டாட்சி ளமயத்ள்த விட்டு 
வவளிவயறினால்), சில நி்பந்்தளன்களின் 
கீழ் ஒரு ஆ்தாயமான வ்சயல்்பாட்டிற்கு 
்சாத்தியமான்தா்க உள்ைது. ்பயனுள்ை 
ஊதியம் மற்றும் ்பணி நிளலளம்களுக்கு 
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மதிப்்பளிக்்கப்்ப்ட வவண்டும்; ஒரு 
பு்கலி்டம் வ்காரு்பவளரப் ்பணியமர்த்துவது 
வ்பண் வ்தாழிலாைர்்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
வ்தாழிலாைர்்கள் (சுவிஸ் அல்லது 
சுவிட்்சர்லாந்தில் வசிக்கும் வவளி�ாட்்டவர்்கள்) 
மற்றும் ஐவராப்பிய ஒன்றியத்தின் குடிமக்்கள் 
்சட்்டம் வழங்கிய முன்னுரிளமளய மீறக்கூ்டாது. 

சில வ்பாருைா்தாரத் துளற்களுக்கு 
பு்கலி்டம் வ்காரு்பவர்்களின் 
வ்சயல்்பாட்ள்ட ்கட்டுப்்படுத்தும் 
உரிளமயும் மண்்டலங்்களுக்கு உண்டு.

வளரயளறயற்ற ்கால ஒப்்பந்்தத்தின் 
்கட்்டளமப்பிற்குள் இந்்த வ்பாறுப்ள்ப 
முடிக்்கலாம். எனினும், பு்கலி்ட விண்ைப்்பம் 
நிரா்கரிக்்கப்்பட்்டால் இது ்தள்ட்படும்.

பு்கலி்ட விண்ைப்்பத்திற்கு எதிர்மளறயான 
முடிவு �ள்டமுளறக்கு வந்்தவு்டன் 
(அமுலாக்்கக்கூடியது), ஒரு ஆ்தாயச் வ்சயளல 
வமற்வ்காள்ைவவா அல்லது வ்தா்டரவவா அந்்த 
�்பருக்கு ்சட்்டப்பூர்வமா்க ்சாத்தியம் இல்ளல. 
அவர்்கள் ்பணியமர்த்்தப்்பட்டிருந்்தால், 
கூட்்டளமப்்பால் நிர்ையிக்்கப்்பட்்ட 
புறப்்படும் ்காலத்தின் இறுதியில் அவர்்கள் 
அங்கிருந்து வவளிவயற வவண்டும்.

கூடுதல் த்கவல்

  1.1 ்பணிபுரி்தல், ்படித்்தல், குடும்்ப 

உறுப்பினரு்டன் வ்சர்்தல்

உங்்களின் குடியிருப்பு அனுமதிக்கு 
இைங்்க வ்தாழிலாைர் ்சந்ள்தக்்கான 
அணு்கல் நிளலளம்களைக் ்கண்்டறிய, 
கீவழ உள்ை வளல்தை இளைப்பில் உள்ை 
வவளலவாய்ப்பு வழி்காட்டியில் ்பார்க்்கலாம்.

உங்்கள் குடியிருப்பு 

அனுமதிக்கு இணங்்க 

சதாழிலாைர் ்சந்ளதக்்கான 

அணு்கல் நிபந்தளன்கள்

 vd.ch > Thèmes >  
Population > Intégration des  
étrangers et prévention du racisme >  
Publications du BCI
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3.2 வவளல சதாடங்குவதற்கு முன்

வவளல வதடுதல் 

சுவிட்்சர்லாந்தில் வவளல வ்பறுவ்தற்கு 
்பல வழி்கள் உள்ைன. ஊதியம் வ்பறும் 
வ்சயல்்பாட்ள்டச் வ்சய்வ்தற்கு, 
உங்்கள் ்பயிற்சியின் அங்கீ்காரம் 
மற்றும் உங்்கள் ்தாய்�ாட்டில் வ்பற்ற 
வ்தாழில்முளற அனு்பவம் வ்பான்ற முன் 
�ள்டமுளற்கள் வ்தளவப்்படுகின்றன.

வாட் மா்காைத்தில் நீங்்கள் 
வவளல வ்தடுகிறீர்்கைானால், 
வமற்வ்காள்ை வவண்டியளவ:

 இளைய்தைம் அல்லது வ்சய்தித்்தாள்்களில் 
்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ை வவளல 
வாய்ப்பு்களுக்கு ்பதிலளிக்்கவும்.

 உங்்களுக்குப் பிடித்்தமான 
நிறுவனங்்களுக்கு «வ்காரிக்்கப்்ப்டா்த 
விண்ைப்்பம்» வ்காப்ள்ப அனுப்்பவும். 
நிறுவன மு்கவரி்களை swissfirms.ch  
- இல் நீங்்கள் ்காைலாம்.

 ்தற்்காலி்க வவளல்களுக்கு இள்டத்்தர்கரா்கச் 
வ்சயல்்படும் ஆட்வ்சர்ப்பு நிறுவனத்தில் 
்பதிவு வ்சய்யவும் (swissstaffing.ch  
வளலத்்தைத்தில் இ்டம்வ்பற்றுள்ை 
்பட்டியலில் நீங்்கள் அவற்ளறக் ்காைலாம்).

கூடுதல் த்கவல்

  5.3 மூன்று தூண் அளமப்பு மற்றும் 

வவளலயின்ளம ்காப்பீடு

 ஆவலா்சளன

உங்்களுக்கு அறிமு்கமானவர்்களை 

அளழக்்கவும் நிளனவில் வ்காள்ளுங்்கள்: 75% 

வ்பர் ்தங்்கள் ்சமூ்க வளலப்பின்னல் மூலம் 

சுவிட்்சர்லாந்தில் வவளல வ்தடுகிறார்்கள்.

விண்ணப்பக் வ்காப்பு

ஒரு வவளலவாய்ப்புக்குப் ்பதிலளிக்்க, 
பின்வரும் ஆவைங்்கள் ்பற்றிய «விண்ைப்்பக் 
வ்காப்பு» அனுப்புமாறு வ்பரும்்பாலான சுவிஸ் 
்பணியமர்த்து�ர்்கள் உங்்களி்டம் வ்கட்்பார்்கள்:

 மு்கப்புக் ்கடி்தம்;

 உங்்கள் சுயவிவரம் (CV);

 உங்்கள் டிப்வைாமாக்்கள் மற்றும் 
்பயிற்சி ்சான்றி்தழ்்களின் �்கல்;

 உங்்கள் வவளல ்சான்றி்தழ்்களின் �்கல்.

உங்்கள் வ்காப்பில் அவர்்கள் ஆர்வமா்க 
இருந்்தால், ஒன்று அல்லது அ்தற்கு வமற்்பட்்ட 
்தனிப்்பயனாக்்கப்்பட்்ட வ�ர்்காைல்்களுக்்கா்க 
உங்்களைத் வ்தா்டர்புவ்காள்வார்்கள்.

நீங்்கள் வந்தளடந்தவுடன் ஒரு 
சதாழிளலக் ்கண்டறிதல்

Office cantonal d’orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP), அ்தன் பிராந்திய 
ளமயங்்கள் மூலம், மக்்களின் வயது மற்றும் 
்பயிற்சிளயப் வ்பாருட்்படுத்்தாமல் அளனத்து 
மக்்களின் வ்தாழில் ஒருங்கிளைப்பு மற்றும் 
வவளலவாய்ப்புத் ்தகுதிளய வமம்்படுத்துகிறது. 
இந்்த விண்ைப்்ப்தாரர் மதிப்பீடு்கள், ஒரு வ்பரிய 
அைவிலான ்த்கவல் மற்றும் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
வ்தாழில்முளற திட்்டத்ள்த உருவாக்கும் 
வ்சயல்்பாட்டில் ஒரு ஆ்தரளவ வழங்குகிறது.
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CENTRES REGIONAUX 

D’ORIENTATION SCOLAIRE 

ET PROFESSIONNELLE

 vd.ch > Thèmes > 
Formation > Orientation > 
Contact et adresses de l’OCOSP 
et des Centres d’orientation 

்சமீபத்தில் வந்தளடந்த 

மக்்களுக்்கான வழி்காட்டுதல்

 vd.ch > Thèmes >  
Formation > Orientation > 
Pour les personnes arrivées  
récemment dans le canton de Vaud

வ்தாழில், ்கல்வி மற்றும் வ்தாழில் 
வழி்காட்டு்தலுக்்கான ்த்கவல் வ்பார்்டலானது, 
வ்தாழிற்்பயிற்சி்கள், வ்தாழில்்கள் மற்றும் ்பயிற்சி 
்பற்றிய அளனத்து ்த்கவல்்களையும் வ்ச்கரிக்கிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 orientation.ch 

சவளிநாட்டு டிப்வைாமாக்்களின் 
அங்கீ்காரம் மற்றும் வயது வந்வதாருக்்கான 
சதாழில்முள்ற ்சான்றிதழ் (CPA)

சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பணிபுரியத் வ்தா்டங்கும் 
முன், பிறந்்த �ாட்டில் வ்பற்ற ்பயிற்சி அல்லது 
அனு்பவத்ள்த அங்கீ்கரிக்்க �்டவடிக்ள்க 
எடுக்்க வவண்டும். சுவிட்்சர்லாந்தில், சில 
வ்தாழில்்கள் «ஒழுங்கு்படுத்்தப்்பட்்டளவ» 
என்று கூறப்்படுகிறது. அ்தாவது இந்்த 
வ்தாழில்்களின் ்பயிற்சிக்கு அதி்காரப்பூர்வமா்க 
அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்்ட ்ப்தவி வ்தளவப்்படுகிறது. 
இது உ்தாரைமா்க மருத்துவம், வ்சவிலியம், 
்கல்வி ஆகியவற்றில் நீங்்கள் ்பயிற்சி வ்சய்ய 
விரும்பினால் டிப்வைாமாக்்களின் அங்கீ்காரம் 
்கட்்டாயமாகும். ஒழுங்கு்படுத்்தப்்பட்்ட 
வ்தாழில்்களுக்கு, ஒரு அங்கீ்கார �ள்டமுளற 
்கட்்டாயமாகும். நீங்்கள் வவளி�ாட்டில் 
்படித்திருக்கிறீர்்கைா மற்றும் உங்்கள் டிப்ைவமா 
சுவிட்்சர்லாந்தில் அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்டுள்ை்தா 
என்்பள்த அறிய விரும்புகிறீர்்கைா? 

Secrétariat d’État à la formation, à 
la recherche et à l’innovation (SERI) 
இலிருந்து வமலும் அறியவும்.

உங்்கள் டிப்வைாமா 

சுவிட்்சர்லாந்தில் 

அங்கீ்கரிக்்கப்பட்டுள்ைதா 

என்பளதக் ்கண்டறியவும்

 sbfi.admin.ch > Formation > 
Reconnaissance de diplômes  
étrangers > Reconnaissance et 
autorités compétentes > Professions 
réglementées et notes informatives

CFC அல்லது AFP வள்களயச் வ்சர்ந்்த ஒரு 
வ்தாழிலில் ்பல வரு்ட வ்தாழில் அனு்பவமுள்ை 
வ்பரியவர்்கள் இரண்டு வழி்களில் 
வ்பரியவர்்களுக்்கான ்தகுதிச் வ்சயல்முளறளயப் 
பின்்பற்றுவ்தன் மூலம் ்பயிற்சியின் இறுதி 
்தகுதிளய வ்பறுவ்தற்்கான வாய்ப்பு உள்ைது:

 ்பயிற்சி வ்தர்வு்களை முடிப்்ப்தன் 
மூலம், ஆயத்்தப் ்படிப்பு்களை 
எடுத்துக்வ்காள்வ்தற்்கான வாய்ப்பு உள்ைது. 

 அல்லது முன் ்கற்றளல (VAE) 
்சரி்பார்ப்்ப்தற்்கான �ள்டமுளறளயப் 
பின்்பற்றுவ்தன் மூலமும். கூட்டு 
மற்றும் ்தனிப்்பட்்ட ஆ்தரவிலிருந்து 
்பயனள்டவ்தன் மூலமும் இலக்கி்டப்்பட்்ட 
வ்தாழிலின் ்தகுதி சுயவிவரத்தில் 
வ்தளவப்்படும் திறன்்களை 
ஆவைப்்படுத்தும் அலுவல்துளற 
வ்காப்பின் உருவாக்்கமும் இதில் அ்டங்கும்.

உங்்கள் ்பயிற்சிப் ்பா்டத்தின் அடிப்்பள்டயில், 
குளறந்்த ்கால அைவிலான வ்தாழில்முளறப் 
்பயிற்சிளயப் பின்்பற்றுவதும் ்சாத்தியமாகும்.

வயதுவந்தவர்்களுக்்கான சதாழில் 

்சான்றிதழ்்கள் (CFC, AFP)
Office Cantonal d’Orientation scolaire 

et Professionnelle (OCOSP)

 021 557 88 99
 info.cpa@vd.ch 
 vd.ch/certification-adulte
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சதாழில் ஒருங்கிளணப்பு 

்பல ்சங்்கங்்கள் புலம்வ்பயர்ந்வ்தாருக்்கா்க 
வ்தாழில் ஒருங்கிளைப்புத் திட்்டங்்களை 
உருவாக்கியுள்ைன. இந்்தச் ்சலுள்க்கள் 
வவளல அல்லது ்பயிற்சிளயத் வ்தடுவதில் 
உங்்களுக்கு உ்தவக்கூடும். அவற்றில் 
சில வாட் மண்்டலத்திற்கு மு்கப்பு 
வ்பார்ட்்டலில் ்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ைன.

சதாழில் ஒருங்கிளணப்பு 

க்்கான ்சங்்கங்்கள்

 vaud-bienvenue.ch >  
Travail

தன்னார்வப் பணி

உங்்கள் திறன்்களையும் வ்தா்டர்பு்களையும் 
விரிவு்படுத்துவது்டன், ்தன்னார்வத் வ்தாண்டு 
புரிவ்தற்கும் ஊதியம் வ்பறும் வவளலளயப் 
வ்பறுவ்தற்கும் ஊக்்கமளிக்்களிக்கிறது. 
உங்்களுக்கு விருப்்பமான ்காரைத்திற்்கா்க 
அல்லது ்சங்்கத்ள்த உருவாக்குவ்தற்்கா்க 
நீங்்கள் ஒரு வாரத்தில் சில மணிவ�ரங்்கள் 
ஒதுக்்க விரும்பினால், Bénévolat-Vaud-ஐ 
நீங்்கள் ்கலந்்தாவலாசிக்்கலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

Bénévolat-Vaud, Centre de compétences

pour la vie associative

 Avenue Ruchonnet 1 | 1003 Lausanne 
 021 313 24 00
 info@benevolat-vaud.ch
 benevolat-vaud.ch

  10 ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க

வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு சதாழில் 
ஒருங்கிளணப்பு நடவடிக்ள்க்கள்

சில நி்பந்்தளன்களின் கீழ், பிராந்தியத்திலுள்ை 
பிராந்திய வவளலவாய்ப்பு ளமயத்தில் 
(ORP) ்பதிவுவ்சய்்தவர்்களுக்கும், 
வவளலயின்ளம ்காப்பீட்டுப் ்பலன்்களுக்்கான 
உரிளமளயப் வ்பற்றவர்்களுக்கும் 

வ்தாழில்முளற ஒருங்கிளைப்பு 
�்டவடிக்ள்க்கள் அணு்கப்்படுகின்றன.

வணி்க உருவாக்்கம் மற்றும் வமம்பாடு

வாட் மண்்டலம் வணி்கங்்களை 
உருவாக்குவ்தற்கும் வமம்்படுத்துவ்தற்கும் 
்கட்்டளமப்ள்ப வழங்குகிறது. Service 
de la promotion de l’économie et de 
l’innovation (SPEI) வ்தாழில்முளனவவாரின் 
முயற்சி்களில் வழி்காட்டுகிறது மற்றும் 
வ்தளவ்களுக்கு ஏற்்ப வ்பாருத்்தமான 
நிறுவனங்்களுக்கு அவர்்களை வழி�்டத்துகிறது 
(ஆவலா்சளன, நிதி, வ்தாழில்நுட்்ப ஆ்தரவு 
வ்பான்றளவ). வ்தாழில்துளற மற்றும் உயர் 
வ்தாழில்நுட்்பத் துளற்களில் வ்சயல்்படும் 
நிறுவனங்்களுக்கு ஆ்தரவு கிள்டக்கும். 

SERVICE DE LA PROMOTION DE 

L’ECONOMIE ET DE L’INNOVATION (SPEI)

 Rue Caroline 11 
 1014 Lausanne 

 021 316 60 21 
 info.spei@vd.ch

Chambre vaudoise du commerce et de 
l’industrie (CVCI) வணி்கத்ள்த உருவாக்்க 
ஆவலா்சளன வ்சளவளய வழங்குகிறது.

CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE 

ET DE L’INDUSTRIE (CVCI) 
 021 613 35 35
 creation@cvci.ch
 cvci.ch Services > Entreprendre en 
pratique > Création d’entreprise

குழந்ளதப் பராமரிப்புத் தீர்வு ்காணல்

ஒரு வவளலளயத் வ்தடும் வ்பாது, வ்பற்வறார்்கள் 
குழந்ள்த்களைப் ்பற்றிய ஒரு தீர்ளவக் 
வ்காண்டிருக்்க வவண்டியது அவசியம்.

கூடுதல் த்கவல்

  7.1 ்பள்ளிக்கு முன்
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3.3 எனக்கு வவளல இருக்கி்றது

சுருக்்கமா்க

வ்தாழில்முளற வ்சயல்்பாடு உரிளம்கள் மற்றும் 
்க்டளம்களுக்கு உட்்பட்்டது. வவளலயின் 
நி்பந்்தளன்கள், வரிக் ்க்டளம்கள் மற்றும் 
கூட்டுத் வ்தாழிலாைர் ஒப்்பந்்தங்்கள் மு்தலில் 
சிக்்கலான்தா்கத் வ்தான்றலாம். அளவ. 
உண்ளமயில் புரிந்துவ்காள்வது எளிது மற்றும் 
வ்தரிந்து வ்காள்வது அவசியமானது. நீங்்கள்

வவளல ஒப்பந்தம்

்பணியமர்த்தும் நிறுவனம் உங்்களை வவளலக்கு 
அமர்த்்த முடிவு வ்சய்்தால், நீங்்கள் ஒரு வவளல 
ஒப்்பந்்தத்தில் ள்கவயழுத்திடுவீர்்கள். ஒரு 
வவளலவாய்ப்பு ஒப்்பந்்தம் வாய்வழியா்க 
முடிக்்க முடியும் என்றாலும், சுவிட்்சர்லாந்தில் 
எழுத்துப்பூர்வ ஒப்்பந்்தத்ள்த முடிப்்பவ்த 
�ள்டமுளறயானது. எல்லா ்சந்்தர்ப்்பங்்களிலும், 
வவளலக்்கான நி்பந்்தளன்கள் (ஒப்்பந்்தத்தின் 
்காலம், வவளல வ�ரம், வரு்டாந்திர ்சம்்பைத்தின் 
அைவு, வமற்வ்காள்ைப்்ப்ட வவண்டிய வவளல 
வள்க, ்சமூ்க விலக்கு்கள், வவளல வ�ரம், 
விடுமுளற்கள், வ்சா்தளன ்காலம் மற்றும் 
அறிவிப்பு ்காலம் வ்பான்றளவ) ்கண்டிப்்பா்க 
இருக்்க வவண்டும். உங்்கள் வ்தாழில்முளற 
வ்சயல்்பாட்ள்டத் வ்தா்டங்குவ்தற்கு 
முன் விவாதிக்்கப்்ப்ட வவண்டும்.

்சம்பைம்

சுவிட்்சர்லாந்தில், வ்சயல்்பாட்டுத் துளற மற்றும் 
பிராந்தியத்ள்தப் வ்பாறுத்து ்சம்்பைத்தின் 
அைவு ்கணி்சமா்க மாறு்படும். அளவ 
்தனித்்தனியா்கவவா அல்லது கூட்்டா்கவவா 
வ்பச்சுவார்த்ள்த �்டத்்தப்்படுகின்றன.
சுவிஸ் ்சட்்டம் குளறந்்த்பட்்ச ஊதியத்ள்த 
வளரயறுக்்கவில்ளல: ்பணியமர்த்்தப்்படும் 
வ�ரத்தில் ்சம்்பைத்தின் அைவு வ்பரும்்பாலும் 
மு்தலாளிக்கும் வ்தாழிலாளிக்கும் 
இள்டயில் ஒப்புக் வ்காள்ைப்்படுகிறது.

இருப்பினும், சில கூட்டு வ்தாழிலாைர் 
ஒப்்பந்்தங்்கள் மற்றும் நிளலயான 
வவளலவாய்ப்பு ஒப்்பந்்தங்்கள் சில வள்க 
வ்தாழில்்களுக்கு ்கட்்டாயம் குளறந்்த்பட்்ச 
ஊதியத்ள்த வழங்குகின்றன. ்சம்்பைம் 
மு்தலாளிக்கும் வ்தாழிலாளிக்கும் இள்டயில் 
ஒப்புக் வ்காள்ைப்்படும். இது ்பல ்காரணி்களைப் 
வ்பாறுத்்தது (அனு்பவம், ்தகுதி்கள், 
பிராந்தியம் வ்பான்றளவ). ்சம்்பைத்தின் 
அைவு மா்தாந்திர அல்லது மணிவ�ரமா்க 
நிர்ையிக்்கப்்படுகிறது. ்சம்்பைம் வ்பாதுவா்க மா்த 
இறுதியில் வங்கி அல்லது அஞ்்சல் ்கைக்கில் 
மு்தலாளியால் வ்சலுத்்தப்்படும். ்சம்்பைம் 
உங்்கள் ்கைக்கில் வ்சலுத்்தப்்பட்டுள்ை்தா 
என்்பள்தச் ்சரி்பார்க்்க வவண்டியது அவசியம். 
வ்காள்ள்கயைவில் ஊழியர்்கள் ஒரு மா்த 
்சம்்பை அறிக்ள்களயப் வ்பறுகிறார்்கள்.

வ்தாழிலாைர்்கள் ்தங்்களுக்குத் ்தகுந்்த 
்காலத்திற்குள் ்தங்்களின் ்சம்்பைத்ள்த வழங்குமாறு 
மு்தலாளியி்டம் முளறயான அறிவிப்ள்ப 
வழங்்கலாம் மற்றும் முன்னர் ஒப்புக்வ்காண்்ட 
வவளலளயச் வ்சய்திருந்்தால், உரிய வ�ரத்தில் 
ஊதியத்ள்தப் வ்பறவில்ளல என்றால், 
அவர்்களின் வ்தாழில்முளற �்டவடிக்ள்க்களை 
நிறுத்திவிடுவ்தா்க அச்சுறுத்்தலாம். 13 
வது ்சம்்பைம் வவளல ஒப்்பந்்தத்தில் 
வவளிப்்பள்டயா்க ஒப்புக் வ்காண்டிருந்்தால் 
அல்லது வ்பாருந்்தக்கூடிய கூட்டுத் 
வ்தாழிலாைர் ஒப்்பந்்தம் அல்லது நிளலயான 
வவளல ஒப்்பந்்தம் மூலம் வழங்்கப்்பட்்டால் 
மட்டுவம நிலுளவயில் ளவக்்கப்்படும்.

வ்பாதுவா்க இரவு, ஞாயிறு மற்றும் வ்பாது 
விடுமுளற �ாட்்களில் ்தற்்காலி்கமா்க வ்சயல்்படும் 
்பணி்களுக்கு சிறப்பு ஊதியம் வழங்்கப்்படும். 
ஆனால் இரவு அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழளம 
வவளல வழக்்கமான்தா்க இருக்கும்வ்பாது 
வழங்்கப்்ப்டாது. ஒரு வ்தாழில் ்பயன்்பாட்டிலுள்ை 
்சம்்பைங்்களைப் ்பற்றி அறிய, ்சம்்பை 
்கைக்கீடு்கள் உள்ைன, அவற்றில் சில கீவழ 
உள்ை இளைப்பில் ்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ைன. 
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்சம்பைம் ்கணக்கிடும் ்கருவி்களைக் ்காணுங்்கள்

 orientation.ch > Travail et emploi > 
 salaire

ஊதியத்ள்தப் வ்பாருத்்தவளர ஆண்்களுக்கும் 
வ்பண்்களுக்கும் இள்டயிலான ்சமத்துவக் 
வ்காள்ள்கக்கு ்பணியமர்த்து�ர் மதிப்்பளிக்்க 
வவண்டும். Bureau de l’Egalité entre 
les Femmes et les Hommes (்பாலின 
்சமத்துவ அலுவல்கம்) உத்திவயா்க 
உறவு்களில் ்பார்பட்்சமா்க �்டத்்தப்்பட்்டால் 
எப்்படி �்டந்துவ்காள்வது என்்பள்தப் 
்பற்றி உங்்களுக்குத் வ்தரிவிக்கும்.

BUREAU DE L’ÉGALITÉ ENTRE 

LES FEMMES ET LES HOMMES

 Rue Caroline 11  
1014 Lausanne 

 021 316 61 24 
 info.befh@vd.ch

்சமூ்க விலக்கு்கள்

ஒரு வவளல ஒப்்பந்்தத்தில் 
நிர்ையிக்்கப்்பட்டுள்ை ஊதியங்்கள் வமாத்்தத் 
வ்தாள்கயா்க குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ைன. 
்சமூ்கப் பிடித்்தங்்கள் நிறுவனத்திற்கும் 
்பணியாைர்்களுக்கும் இள்டவய ்சமமா்கப் 
்பகிர்ந்துவ்காள்ைப்்படுகின்றன. முதியவர்்கள் 
மற்றும் உயிர்பிளழத்திருப்்பவர்்களுக்்கான 
்காப்பீடு (AVS), உ்டல்�லக்குளறவுக் ்காப்பீடு 
(AI), வருவாய் இழப்புக்்கான உ்தவித்வ்தாள்க 
(APG), வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு (AC), 
குடும்்பங்்களுக்்கான மண்்டல அைவிலான 
துளை உ்தவித்வ்தாள்க்கள் (PCFam) மற்றும் 
வ்தாழில் ்சாரா்த வி்பத்துக் ்காப்பீடு (AANP) 
ஆகியளவ இவற்றில் அ்டங்கும், இது முற்றிலும் 
நிறுவனத்்தால் வ்சலுத்்தப்்படுகின்றது.

கூடுதல் த்கவல்

  5.3 மூன்று தூண் அளமப்பு மற்றும் 

வவளலயின்ளம ்காப்பீடு

வவளல வநரம்

்சம்்பை வவளல என்்பது நிர்ையிக்்கப்்பட்்ட 
வவளல வ�ரத்து்டன் இளைக்்கப்்பட்டுள்ைது, 
அ்தற்்கா்க ்பணியாைருக்கு ஊதியம் 
வழங்்கப்்படுகின்றது. சுவிஸ் ்சட்்டம் அதி்க்பட்்ச 
வவளல வ�ரத்ள்த இதில் நிர்ையித்துள்ைது:

 வ்தாழில்துளற வணி்கங்்களில் உள்ை 
்பணியாைர்்கள், அலுவல்கப் ்பணியாைர்்கள், 
வ்தாழில்நுட்்பப் ்பணியாைர்்கள் 
மற்றும் வ்பரிய சில்லளற விற்்பளனச் 
்சங்கிலி்களின் விற்்பளனப் ்பணியாைர்்கள் 
ஆகிவயாருக்கு வாரத்திற்கு 45 மணிவ�ரம்.

 மற்ற வ்தாழிலாைர்்களுக்கு 
வாரத்திற்கு 50 மணிவ�ரம்.

குடும்பம்

 ம்கப்வபறு
சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பல ்சட்்டங்்கள் 
்கர்ப்பிணித் வ்தாழிலாளி்கள், பிர்சவித்துள்ை 
வ்தாழிலாளி்கள் மற்றும் ்தாய்ப்்பால் வ்காடுக்கும் 
்தாய்மார்்கள் ஆகிவயாரின் உரிளம்களை 
ஒழுங்கு்படுத்துகின்றன. உ்தாரைமா்க, 
இளவ: ்கர்ப்பிணிப் வ்பண்்களுக்்கான வவளல 
நிளலளம்கள் மற்றும் ்சா்தாரை வவளல வ�ரம், 
்கர்ப்்ப ்காலத்தின்வ்பாதும் பிர்சவத்திற்குப் பின்னர் 
்பதினாறு வாரங்்கள் வளரயிலும் ்பணிநீக்்கத்திற்கு 
எதிரான ்பாது்காப்பு, பிர்சவத்திற்குப் 
பின்னர் எட்டு வாரங்்களுக்கு வவளல.

 தந்ளதநிளல
புதி்தா்க ்தந்ள்த ஆகியுள்ை ஆண்்கள் ைனவரி 
1, 2021 மு்தல் ்பத்து வவளல �ாள்்களுக்கு 
்தந்ள்தயர் விடுப்பு எடுப்்ப்தற்்கான 
உரிளமளயப் வ்பற்றுள்ைனர். 

தாய்ளம – சபண் 

சதாழிலாளி்களின் 

பாது்காப்பு, SECO
 seco.admin.ch >  
Services et publications >  
Publications > Travail > Conditions 
de travail > Brochures et dépliants
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வவளல வநரம் மற்றும் 

ம்கப்வபறுக்்கான 

ஏற்பாடு, SECO
 seco.admin.ch > Services et 
publications > Publications >  
Travail > Conditions de travail >  
Aide-mémoires et listes de contrôle.

குடும்ப உதவித்சதாள்க்கள்

குடும்்ப உ்தவித்வ்தாள்க்கள் வ்பற்வறார்்கள் 
்தங்்கள் பிள்ளை்களின் ்பராமரிப்பிற்்கா்க 
்கருத்தில் வ்காள்ை வவண்டிய வ்சலவு்களின் 
ஒரு ்பகுதிளய ஈடு வ்சய்கின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

  5.4 ம்கப்வ்பறு மற்றும் குழந்ள்த்கள் வ்தா்டர்்பான 

என்னுளடய பணியமர்த்துநரிடம் 
எனக்கு ஒரு பிரச்்சளன உள்ைது, 
நான் என்ன ச்சய்ய வவண்டும்?

«வ்தாழிற்்சங்்கங்்கள்» என்று அளழக்்கப்்படுகின்ற 
்பல வ்தாழிலாைர் ்சங்்கங்்கள், வவளல ்பற்றிய 
்த்கவளல உங்்களுக்கு வழங்குவ்தற்கு மற்றும் 
/ அல்லது உங்்கள் ்பணியமர்த்து�ரு்டன் 
ஏற்்படும் ்கருத்துவவறு்பாட்டில் உங்்களை 
ஆ்தரிப்்ப்தற்்கா்கச் வ்சயல்்படுகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

 usv-vaud.ch 

அவற்றில், UNIA வ்தாழிற்்சங்்கம் 
புலம்வ்பயர்வுப் பின்னணி வ்காண்்ட மக்்களின் 
உரிளம்களில் நிபுைத்துவம் வ்பற்ற்தாகும். 
அ்தனுள்டய ்பல பிரிவு்கள் வாட் பிராந்தியம் 
முழுவதும் ்பரந்து விரிந்துள்ைன.

கூடுதல் த்கவல்İ UNIA
 Place de la Riponne 4 1005 Lausanne
 0848 606 606
 vaud@unia.ch 
 vaud.unia.ch

அறிவிக்்கப்படாத வவளல

சுவிட்்சர்லாந்தில், «்கருப்பு வவளல» என 
அளழக்்கப்்படுகின்ற அறிவிக்்கப்்ப்டா்த வவளல 
்சட்்டவிவரா்தமானது ஆகும். ்சமூ்கக் ்காப்பீட்டுச் 
்சட்்டம், வவளி�ாட்்டவரின் உரிளம்கள் அல்லது 
வரிச் ்சட்்டம் ஆகியவற்றின் அடிப்்பள்டயில் 
அறிவிப்பு அல்லது அங்கீ்காரத்தின் 
்க்டளமப் வ்பாறுப்பு்களில் ஒன்றுக்கு 
மதிப்்பளிக்்கப்்ப்டாவிட்்டால் அறிவிக்்கப்்ப்டா்த 
வவளல ்பற்றி �ாம் வ்பசுகிவறாம். 

ஒரு �்பர் ்கருப்புச் ்சந்ள்தயில் ்பணிபுரியும் வளர, 
அவருக்கு உத்்தரவா்தமான ்சம்்பைம் அல்லது 
்பணிப் ்பாது்காப்பு எதுவும் இருக்்காது. இது 
வ்பரும்்பாலும் நிறுவனத்தின் �ற்வ்பயளரச் 
்சார்ந்்தது என்றாலும், அள்த வலியுறுத்்த 
அவர்்களுக்கு உரிளம உள்ைது. ஒரு வாய்வமாழி 
வவளல ஒப்்பந்்தம் உள்ளூர் மரபு்கள் மற்றும் 
வ்தாழிலுக்கு ஏற்்ப ்சம்்பைம் வ்பறும் உரிளம, 
்சம்்பைத்து்டன் கூடிய விடுமுளறக்்கான உரிளம, 
வி்பத்து அல்லது வ�ாய் ஏற்்படும் ்பட்்சத்தில் 
குறிப்பிட்்ட ்காலத்திற்கு வ்தா்டர்ந்து ்சம்்பைம் 
வ்பறும் உரிளம, அறிவிப்புக் ்காலங்்களுக்கு 
இைங்கு்தல் வ்பான்ற குளறந்்த்பட்்ச வவளல 
நி்பந்்தளன்களுக்கு உத்்தரவா்தம் அளிக்கிறது. 

அறிவிக்்கப்்ப்டா்த வவளலயில் 
்பணிபுரியும்வ்பாது, ்பணியாைர்்கள் 
அவர்்களுள்டய ்பணியமர்த்து�ரு்டன் 
உளரயா்டளல �ா்டலாம். வ்தால்வி ஏற்்படும் 
்பட்்சத்தில், அவர்்கள் வ்தாழிற்்சங்்கத்தி்டம் 
(குடியிருப்பு அனுமதி இல்லா்த ்பணியாைர்்கள் 
உட்்ப்ட) அல்லது வ்தாழிலாைர் நீதிமன்றத்தில் 
முளறயி்டலாம். அறிவிக்்கப்்ப்டா்த 
வவளலயில் ்பணிபுரியும்வ்பாது, நிறுவனம் 
அதி்காரி்கைால் அனுமதிக்்கப்்படுகின்றது.

வரி்கள்

வாட் மண்்டலத்தில் வசிக்கின்ற அல்லது 
வருமான ஆ்தாரத்ள்தப் வ்பற்றுள்ை ஒருவர் ்தனது 
வருமானம் மற்றும் வ்சல்வ வைம் ஆகியவற்ளறப் 
வ்பாருத்து வரி்கள் வ்சலுத்்த வவண்டும்.

கூடுதல் த்கவல்

  5.7 பிற ்காப்பீடு்கள் மற்றும் வரி்கள்
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3.4 நான் எனது வவளலளய  
 இழந்துவிட்டால் 

05 06

07

08

09

10 11

01

02

0304

உங்்கள் வவளலளய இழப்்பது என்்பது நீங்்கள் 
எதிர்வ்காள்ைக்கூடிய ஒரு சூழ்நிளல ஆகும். 
Offices Régionaux de Placement (மண்்டல 
வவளலவாய்ப்பு அலுவல்கங்்கள் – ORP) 
வ்பான்ற நிறுவனங்்கள் குறிப்்பா்க வவளல 
உலகில் உங்்களை மீண்டும் ஒருங்கிளைக்்க 
உ்தவும். நீங்்கள் சுயவ்தாழில் வ்சய்வ்தற்குத் 
திட்்டமிட்்டால், le Service de la Promotion 
de l’Economie et de l’Innovation (SPEI) 
உங்்களுக்கு ஆவலா்சளன வழங்்கவும் முடியும்.

கூடுதல் த்கவல்
  3.2 வவளலளயத் வ்தா்டங்குவ்தற்கு 
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வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு

வவளலளய இழந்துவிட்்டால், உங்்கள் 
பிராந்தியத்தின் Offices régionaux de 
placement (ORP) இ்டம் முடிந்்த வளர 
விளரவில் (உங்்கள் ஒப்்பந்்தம் முடியும் வ்ததி 
உங்்களுக்குத் வ்தரிந்திருந்்தால் குளறந்்த்பட்்சம் ஒரு 
மா்தம் முன்ன்தா்க இருப்்பது உ்கந்்தது) வ்தரிவிக்்க 
வவண்டியது அவசியமாகும். இது, வ்தாழிலாைர் 
்சந்ள்தயில் உங்்கள் மறு ஒருங்கிளைப்ள்ப 
எளி்தாக்குவ்தற்கும், வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு 
மூலம் நிதி்சார்ந்்த ்பலன்்களைப் வ்பற ்பதிவு 
வ்சய்வ்தற்கும் ஆ்தரவு வ்பற உங்்களுக்கு உ்தவும்.

Coordination des ORP du Service de 
l’emploi உ்டன் இளைக்்கப்்பட்டுள்ை offices 
régionaux de placement (ORPs) வாட் 
மண்்டலம் முழுவதும் ்பரவியுள்ைன.

மண்டல வவளலவாய்ப்பு அலுவல்கங்்கள் 

குறித்த த்கவல்்கள்

 vd.ch > Thèmes > Économie >  
Demandeurs d’emploi

கூடுதல் த்கவல்

  3.2 வவளலளயத் வ்தா்டங்குவ்தற்கு 

01  ORP Aigle
   Rue de la Zima 4 
   Case postale 187 | 1860 Aigle
   024 557 77 40
   orp.aigle@vd.ch

02  ORP Échallens
   Place du Château 10 B 
   Case postale 231 | 1040 Échallens
   021 557 18 90
   orp.echallens@vd.ch

03  ORP Lausanne
   Place Chauderon 9, 3வது தளம்
   Case postale 5032 | 1002 Lausanne
   021 315 78 99
   orp@lausanne.ch

04  ORP Morges
   Avenue de la Gottaz 30
   Case postale 2056 | 1110 Morges
   021 557 92 00
   orp.morges@vd.ch

05  ORP Gland 
   Avenue du Mont-Blanc 24 | 1196 Gland
   022 557 53 60
   orp.gland@vd.ch 

06  ORP Ouest Lausannois, Prilly
   Route de Renens 24 | 1008 Prilly
   021 557 04 50
   orp.orpol@vd.ch

07  ORP Payerne
   Rue de Guillermaux 1 | 1530 Payerne
   026 557 31 30
   orp.payerne@vd.ch

08  ORP Pully
   Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 43
   Case postale 240 | 1009 Pully
   021 557 19 10 
   orp.pully@vd.ch

09  ORP Riviera, Vevey
   Quai de Copet 1 | 1800 Vevey
   021 557 15 00 
   orp.riviera@vd.ch

10  ORP Yverdon-les-Bains
   Rue des Pêcheurs 8A 
   1400 Yverdon-les-Bains
   024 557 69 00
   orp.yverdon@vd.ch

11  ORP Orbe
   Rue des Remparts 23  
   Case postale 165 | 1350 Orbe
   024 557 79 70
   orp.orbe@vd.ch
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குறிப்பு
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4.1 தங்குமிடத்ளதக் ்கண்டறிதல்

வாட் மண்டலத்தில் தங்குமிடம்

வாட் மண்்டலத்தில், ரியல் எஸ்வ்டட் 
்சந்ள்தயின் ்ப்தட்்டமான சூழ்நிளல ்காரைமா்க 
்தங்குமி்டத்ள்தக் ்கண்்டறிவது வ�ரம் எடுக்்கக் 
கூடிய்தா்கவும் ்கடினமான்தா்கவும் உள்ைது. 
மி்கத் வ்தாளலவிலுள்ை ்பகுதி்களை வி்ட 
�்கரங்்களில் வ்பரும்்பாலும் குத்்தள்க்கள் மி்க 
அதி்கமா்க உள்ைன என்்பள்தக் ்கவனத்தில் 
வ்காள்ை வவண்டும், அ்தனால் ்தான் புற�்கர்ப் 
்பகுதி்களில் அளமந்துள்ை ்தங்குமி்டங்்களைத் 
வ்தடுவதும் ்சாத்தியமான்தா்க இருக்கிறது. 
புற�்கர்ப் ்பகுதி்கள் என்்பளவ வ்பாதுவா்க 
மி்கச் சிறந்்த வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்ள்தக் 
வ்காண்்ட ்பகுதி்கள் ஆகும்.

ஒரு ரியல் எஸ்வ்டட் மு்களம மூலம் ஒரு 
குடியிருப்ள்ப அல்லது வீட்ள்ட குத்்தள்கக்கு 
எடுப்்பது மி்கப் வ்பாதுவானது («régie» அல்லது 
«gérance» எனவும் அளழக்்கப்்படுகின்றது). 
ஆன்ளலனில் அல்லது மு்களம்களின் 
இளையத்்தைங்்களில் ்தங்குமி்டங்்களுக்்கான 
விைம்்பரங்்களை நீங்்கள் ்காைலாம்.

்தங்குமி்டத்ள்தக் ்கண்்டறிவதில் நீங்்கள் ஆர்வம் 
வ்காண்்டவரா்க இருந்்தால், அள்தப் ்பார்ளவயி்ட 
உங்்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ைது. அது உங்்களுக்குப் 
வ்பாருத்்தமான்தா்க இருந்்தால், நீங்்கள் ரியல் 
எஸ்வ்டட் மு்களமயி்டம் உங்்கள் விண்ைப்்பக் 
வ்காப்பிளன ்சமர்ப்பிக்்கலாம். குத்்தள்க்தாரர் 
அல்லது ரியல் எஸ்வ்டட் மு்கவரின் வ்தா்டர்பு 
எண்ளை ஆன்ளலன் விைம்்பரத்தில் நீங்்கள் 
்காைலாம், ஆனாலும், ஒரு ்தங்குமி்டத்ள்தப் 
்பார்ளவயிடுவ்தால் அள்தப் வ்பற்றுவி்டலாம் 
என்்ப்தற்கு எந்்த உத்்தரவா்தமும் இல்ளல 
என்்பள்தக் ்கவனத்தில் வ்காள்ை வவண்டும்.

 ஆவலா்சளன

உங்்களைச் சுற்றியுள்ைவர்்களு்டன் வ்பசுங்்கள் மற்றும் 

்சமூ்கத் வ்தா்டர்பு்களைப் ்பயன்்படுத்துங்்கள்

ரியல் எஸ்வடட் நிறுவனத்திடம் 
வ்காப்பிளனச் ்சமர்ப்பித்தல்

்பார்ளவயிட்்ட பிறகு, ்தங்குமி்டம் உங்்களுக்குப் 
பிடித்திருந்்தால், ரியல் எஸ்வ்டட் மு்களமயி்டம் 
வ்சன்று பின்வரும் ஆவைங்்களைக் வ்காண்்ட 
உங்்கள் வ்காப்பிளன நீங்்கள் ்சமர்ப்பிக்்கலாம்:

 நிறுவன ்த்கவல் ்படிவம்.

 அள்டயாை ஆவைம் மற்றும் / அல்லது 
குடியிருப்பு அனுமதியின் ஒரு �்கல்.

 ்கள்டசி 3 மா்தங்்களுக்்கான 
்சம்்பைச் சீட்டு்களின் �்கல்்கள்.

எச்்சரிக்ள்க

குடியிருப்பு வா்டள்க வமா்சடி்கள் 
வ்பாதுவானளவ. மி்கவும் 
்கவர்ச்சி்கரமான்தா்கத் வ்தான்றுகின்ற ்சலுள்க 
அல்லது உங்்களுக்கு அ்சா்தாரைமா்கத் 
வ்தான்றுகின்ற விண்ைப்்பத்ள்தத் 
்தாக்்கல் வ்சய்வ்தற்்கான நி்பந்்தளன்கள் 
குறித்து எச்்சரிக்ள்கயா்க இருக்்கவும். 
குடியிருப்பு வா்டள்க வமா்சடி்கள் 
்பற்றிய கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, 
வாட் மண்்டலத்தின் ்காவல்துளற 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டவும்:

 votrepolice.ch > Criminalité >  
 Arnaque à la location 
 d’appartements
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 Office des Poursuites இ்டமிருந்து 
வ்பறப்்பட்்ட ்சமீ்பத்திய ்சாராம்்சம்

OFFICES DES POURSUITES
 vd.ch > Autorités > Ordre judiciaire 
vaudois > Offices des poursuites

 குடும்்பக் ்காப்பீடு மற்றும் குடிளமப் 
வ்பாறுப்பு ்சான்றி்தழ் (்கட்்டாயமில்ளல, 
ஆனால் வ்தளவப்்படுகின்றது).

கூடுதல் த்கவல்

  5.6 ்தங்குமி்டம் வ்தா்டர்்பான ்காப்பீடு்கள்

 இந்்த நி்பந்்தளன்கள் அளனத்ள்தயும் 
நீங்்கள் பூர்த்தி வ்சய்யவில்ளல என்றால், 
உங்்களுக்குத் வ்தரிந்்த ஒருவளர 
உத்்தரவா்தம் வ்காடுக்்க வ்சால்லலாம்.

ஏவ்தனும் வ்கள்வி்கள் இருந்்தால், ரியல் 
எஸ்வ்டட் நிறுவனத்ள்த வ�ரடியா்கத் 
வ்தா்டர்பு வ்காள்ைலாம்.

குத்தள்க ஒப்பந்தம் மற்றும் வாடள்க 
உத்தரவாதம் அளிப்பவர்

்தங்குமி்டத்ள்தப் வ்பற்ற பிறகு, 
குத்்தள்க்தாரருக்கும் ரியல் எஸ்வ்டட் 
மு்களமக்கும் இள்டவய ஒரு குத்்தள்க 
ஒப்்பந்்தம் ள்கவயாப்்பம் இ்டப்்படுகின்றது. 
வ்பரும்்பாலும் குத்்தள்கக்கு உத்்தரவா்தம் 
வ்காடுப்்பது வழக்்கமா்க இருக்கின்றது, இ்தற்்கா்க 
30 �ாள்்களுக்குள் இரண்டு அல்லது 3 மா்த 
குத்்தள்கக்குச் ்சமமான வ்தாள்க வழங்்கப்்ப்ட 
வவண்டும். உங்்கள் நிதி வ்சதிளயப் வ்பாறுத்து 
உங்்களுக்கு இரண்டு விருப்்பங்்கள் உள்ைன:

 குத்்தள்க ஒப்்பந்்தம், ஓர் அள்டயாை 
ஆவைம் ஆகியவற்று்டன் வங்கிக்குச் 
வ்சன்று உங்்கள் வ்பயரில் ஒரு «குத்்தள்க 
உத்்தரவா்த» வங்கிக் ்கைக்கிளனத் 
வ்தா்டங்்கவும். வ்காரப்்படும் வ்தாள்களய 
நீங்்கள் அங்கு ளவப்்பா்கச் வ்சலுத்்தலாம், 
குத்்தள்க ஒப்்பள்டக்்கப்்படும் வளர 
இது ்தடுத்து ளவக்்கப்்பட்டிருக்கும். 

 உங்்களுக்்கான உத்்தரவா்தம் அளிப்்பவரா்கச் 
வ்சயல்்ப்ட ஒரு அறிமு்க அல்லது உத்்தரவா்த 
நிறுவனத்ள்தப் ்பயன்்படுத்்தவும். 
உங்்கள் குத்்தள்க உத்்தரவா்தத் வ்தாள்க 
நீங்்கள் வ்தர்ந்வ்தடுத்துள்ை உத்்தரவா்த 
நிறுவனத்்தால் வ்சலுத்்தப்்படும். ்பதிலுக்கு, 
நீங்்கள் வரு்டாந்திர பிரீமியங்்களை 
வ்சலுத்்த வவண்டும், அ்தாவது, மா்த 
குத்்தள்கயில் மூன்று ம்டங்குக்குச் 
்சமமான வ்தாள்கயில் வ்தாராயமா்க 5%.

சபாருள் இருப்புச் ்சரிபார்ப்பு, 
குத்தள்க மற்றும் ்கட்டணங்்கள்

வ்பாருள் இருப்பு ்சரி்பார்க்கும் ்காலத்தில் 
நீங்்கள் ்தங்குமி்டத்திற்குள் நுளழயும்வ்பாது, 
இ்தற்கு முன் குத்்தள்கக்கு இரு�்தவரால் 
ஏற்்படுத்்தப்்பட்்ட வ்ச்தங்்கள் அளனத்தும் 
குறித்துக்வ்காள்ைவும், வ்தளவப்்பட்்டால் 
்பராமரிப்பு வவளல வமற்வ்காள்ளுமாறு 
வ்காரிக்ள்க விடுக்்கவும் உறுதிவ்சய்்க. 
்தங்குமி்டத்திற்கு ஒவ்வவாரு மா்த இறுதியிலும் 
அடுத்்த மா்தத்திற்்கான குத்்தள்க வ்சலுத்்தப்்ப்ட 
வவண்டும். குத்்தள்க பில்லில், குத்்தள்கக் 
்கட்்டைங்்களு்டன் வ்சர்த்து (வவப்்பமூட்டு்தல், 
்பராமரிப்பு), ்பயன்்பாட்டுக் ்கட்்டைங்்கைான 
(மின்்சாரம், ்தண்ணீர்) கூடு்தல் வ்சலவு்களையும் 
்காைலாம். சில குத்்தள்க்களுக்கு வ்சளவக் 
்கட்்டைங்்கள் விதிக்்கப்்பட்டிருக்கும். பின்னர் 
நீங்்கள் முன்்பைக் ்கட்்டைம் வ்சலுத்துவீர்்கள். 
உரிளமயாைர் குளறந்்த்பட்்சம் வரு்டத்திற்கு 
ஒரு முளற விரிவான அறிக்ள்களயத் ்தயாரிக்்க 
வவண்டும் மற்றும் உங்்கள் வ்சலவு்களைப் 
வ்பாருத்து, வரு்டத்தின் இறுதியில் ஈட்டுத்வ்தாள்க 
வழங்்கப்்படும் அல்லது கூடு்தலா்கப் ்பைம் 
வ்சலுத்துமாறு வ்கட்டுக்வ்காள்ைப்்படும். 
அளனத்து விவரப் ்பட்டியல்்களிலும், ்கட்்டை 
அறிக்ள்க ்கவனமா்கப் ்பரிவ்சாதிக்்க வவண்டும். 

சுங்்கத் துள்றயின் நளடமுள்ற்கள்

வவளி�ாட்டிலிருந்து உங்்கள் உள்டளம்களைக் 
வ்காண்டுவருவ்தற்்கா்க (அளற்கலன், ்கார் 
வ்பான்றளவ), நீங்்கள் உங்்கள் வசிப்பி்டத்ள்த 
சுவிட்்சர்லாந்திற்கு மாற்ற வவண்டும். 
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அ்தன் பிறகு, குடிவயறும் வ�ரத்தில், 
சுங்்கத் துளறயின் அலுவல்கத்தில் நீங்்கள் 
இவற்ளறச் ்சமர்ப்பிக்்க வவண்டும்:

 ஆ்தாரத்திற்்கா்க வா்டள்கக் குத்்தள்க 
அல்லது வவளல ஒப்்பந்்தம்.

 சுங்்கத்துளற ்படிவம் 18.44 «வீட்டு 
விளைவு்களின் சுங்்கத்துளற வ்சயலாக்்கம்». 
இந்்த �ள்டமுளற்கள் வ்தா்டர்்பான 
வ்சலவு்கள் உங்்கள்  
வரி்களில் இருந்து பிடித்்தம் வ்சய்யப்்படும்.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE 

DES DOUANES

 ezv.admin.ch

உங்்கள் ந்கராட்சியின் CONTRÔLE DES 
HABITANTS அலுவல்கத்தில் பதிவு ச்சய்தல்

குடிவயறிய 8 �ாள்்களுக்குள், உங்்கள்  
�்கராட்சியின் Contrôle des Habitants  
அலுவல்கத்தில் நீங்்கள் ்பதிவு வ்சய்ய வவண்டும்.

ASSOCIATION VAUDOISE DES 

CONTRÔLES DES HABITANTS ET 

BUREAUX DES ÉTRANGERS

 avdch.ch > Communes

்கவுண்்டரில் உள்ை ்பணியாைர் உங்்களை 
வரவவற்று, �்கராட்சியில் உங்்கள் நிறுவு்தல் 
வ்தா்டர்்பான (குடியிருப்பு அனுமதி, ்பள்ளி, 
குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு, ்கழிவு வ்ச்கரிப்பு ளமயம் 
வ்பான்றளவ) உங்்களுள்டய வ்கள்வி்களுக்குப் 
்பதிலளிப்்பார். உங்்களுக்கு ஏவ்தனும் வ்கள்வி்கள் 
இருந்்தால் ்தயங்்காமல் அவர்்களி்டம் வ்கட்்கவும்.

வீட்டிற்்கான ஒப்பந்தத்ளத 
முடித்தல்

வா்டள்க ஒப்்பந்்தத்ள்த குத்்தள்க்தாரரும் நில 
உரிளமயாைரும் முடித்துக்வ்காள்ை முடியும். 
்கள்டப்பிடிக்்க வவண்டிய ்காலக்வ்கடுக்்கள் 
ஒப்்பந்்தத்தில் விைக்கிக் கூறப்்பட்டுள்ைன. 
்தங்்களுள்டய ்தங்குமி்டத்ள்த விட்டு 
வவளிவயற விரும்புகின்ற குத்்தள்க்தாரர்்கள் 
்தங்்கள் குத்்தள்களய ஒப்புக்வ்காள்ைப்்பட்்ட 
்காலக்வ்கடுவிற்குள் எழுத்துப்பூர்வமா்க 
முடித்துக்வ்காள்ை வவண்டும், அது ்பதிவு 
அஞ்்சலில் அனுப்புவது உ்கந்்த்தா்க இருக்கும். 

நீங்்கள் திருமைம் வ்சய்்தவரா்க அல்லது 
்பதிவு வ்சய்்த துளைவரு்டன் வசிப்்பவரா்க 
இருந்்தால், ்தங்குமி்டத்தில் வசிக்கின்ற 
இருவருவம ள்கவயாப்்பமிட்டிருந்்தால் 
மட்டுவம முடித்்தல் வ்சல்லு்படியாகும். 
வ்பாதுவா்க, ்தங்குமி்டத்திற்்கான அறிவிப்பு 
்காலம் 3 மா்தங்்கைாகும். ்கட்்டைம் ்காலாவதி 
வ்ததிக்கு முன்ன்தா்க குத்்தள்க்தாரளர 
்கட்்டாயமா்க வ்சன்றள்டய வவண்டும் 
(முடிவு ்காலம் வ்தா்டங்குவ்தற்கு ஒரு �ாள் 
முன்ன்தா்க). அறிவிப்பு ்காலம் வ்பாதுவா்க 
குத்்தள்க ஒப்்பந்்தத்தில் குறிக்்கப்்படுகிறது; 
இது அவ்வாறு இல்ளலவயன்றால், 
மண்்டலத்தில் �ள்டமுளறயில் உள்ை ்சட்்ட 
்காலக்வ்கடுளவக் ்கள்டப்பிடிக்்க வவண்டும்.

குத்்தள்க முடிந்்ததும் உங்்கள் 
வா்டள்களய வ்சலுத்்தாமல், ஒப்்பந்்தத்தில் 
குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ை ்காலத்திற்கு வமல் 
்தங்குமி்டத்ள்த விட்டு வவளிவயற 
விரும்பினால், குத்்தள்க்தாரர் நியாயமான 
முளறயில் மறுக்்க முடியா்த மற்வறாரு 
குத்்தள்க்தாரளர முன்வமாழிவார்: இந்்த 
குத்்தள்க்தாரர் ்க்டன்்களையும் தீர்க்கும் 
திறனுள்ைவரா்க இருப்்பார். அவ்த 
நி்பந்்தளன்களின் கீழ் உங்்கள் குத்்தள்கக்கு 
வமல். முன்வமாழியப்்பட்்ட குத்்தள்க்தாரர் 
ஒப்்பந்்தத்தின் நி்பந்்தளன்களை பூர்த்தி 
வ்சய்கிறாரா மற்றும் வா்டள்களய வ்சலுத்தும் 
திறனுள்டயவரா என்்பள்த ஆய்வு வ்சய்ய 
குத்்தள்க்தாரருக்கு 30 �ாட்்கள் உள்ைன.
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4.2 ஆதரவு

வீட்டுவ்சதி உதவி

வ்பாருைா்தார அல்லது ்சமூ்கக் 
்காரைங்்களுக்்கா்க நிளலயான ்தங்குமி்டத்ள்தக் 
்கண்்டறிவது மற்றும் /அல்லது வ்தா்டர்ந்து 
்தக்்களவப்்பது உங்்களுக்கு சிரமமா்க 
இருந்்தால், நீங்்கள் Le Relais Foundation 
மற்றும் Rel’og structures-ஐ அளழத்து 
அவர்்களி்டமிருந்து உ்தவி வ்பறலாம். 
அவர்்களுள்டய அளனத்துச் வ்சளவ்களும் 
வ்தளவ வ்காண்்ட மக்்கள் அளனவருக்கும் 
முற்றிலும் இலவ்சமா்கக் கிள்டக்கின்றன.

Fondation Le Relais
Permanences Morges

 Grand-Rue 82 
 1110 Morges

 021 804 88 11
 info@relais.ch
 relais.ch > Prestations > Se loger

Rel’og 
வம ற்கு Lausanne

 Avenue de la Poste 3
 1020 Renens

 021 923 35 38
 relog.renens@relais.ch

Vevey

 Rue de Lausanne 17 
 1800 Vevey

 021 923 09 20
 relog.vevey@relais.ch

Yverdon-les-Bains

 Avenue Haldimand 8
 1400 Yverdon-les-Bains

 021 923 35 30
 relog.yverdon@relais.ch

வாடள்கதாரர்்களின் பாது்காப்புச் 
்சங்்கம் (ASLOCA)

உங்்களுள்டய நில உரிளமயாைரு்டன் 
அல்லது ரியல் எஸ்வ்டட் மு்களமயு்டன் 
உங்்களுக்கு ஏ்தாவது பிரச்்சளன ஏற்்பட்்டால் 
Association suisse des locataires (சுவிஸ் 
வா்டள்க்தாரர்்கள் ்சங்்கம் – ASLOCA) 
்தலா வரு்டத்திற்கு CHF 70 ்கட்்டைத்தில் 
்சட்்டப்பூர்வ உ்தவியும் ஆவலா்சளனயும் 
வழங்குகிறது. ்சங்்கத்தில் வ்சர்வ்தன் மூலம் 
நீங்்கள் அந்்தப் ்பலளனப் வ்பற முடியும். இந்்த 
உறுப்்பாண்ளம வா்டள்கக்குக் குடியிருப்்பது 
குறித்்த ்த்கவல்்களை வ்தாளலவ்பசி மூலம் 
அறிந்துவ்காள்ளும் உரிளம, நியமனச் ்சந்திப்பு 
மூலம் ்சட்்ட ஆவலா்சளன்கள் மற்றும் உங்்கள் 
வீட்டுவ்சதி வ்தா்டர்்பான �ள்டமுளற்களில் 
ஆ்தரவு ஆகியவற்ளற உங்்களுக்குக் 
வ்காடுக்கிறது. இந்்த வரு்டாந்திரக் ்கட்்டைத்தில் 
சில வ்சளவ்கள் வ்சர்க்்கப்்ப்டவில்ளல 
என்்பள்தயும், அ்தற்கு கூடு்தலா்க வ்சலவா்கலாம் 
என்்பள்தயும் ்கவனத்தில் வ்காள்ைவும்.

 �ள்டமுளறத் ்த்கவல்

வா்டள்க்தாரருக்கு உரிளம்கள் உள்ைது. 

உ்தாரைமா்க அவர்்கள் ்தங்்கள் வா்டள்கத் 

வ்தாள்களய எதிர்த்து வாதி்ட முடியும். இந்்தச் 

வ்சயல்முளறயில் வா்டள்க்தாரர்்களுக்கு 

ஆவலா்சளன வழங்்க Association suisse 

des locataires (ASLOCA) உள்ைது.

ASLOCA பற்றிய கூடுதல் 

 asloca.ch > Se défendre > 
Contestation du loyer initial
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ASLOCA Vaud

Broye Vaudoise

 Avenue de la Gare 9
 Case postale 16 | 1522 Lucens

 021 906 60 45

La Côte

 Chemin des Plantaz 13a
 1260 Nyon

 022 361 32 42

Lausanne

 Rue Jean-Jacques-Cart 8
 Case postale 56 | 1006 Lausanne

 084 017 10 07

Montreux – கிழக்கு Vaud

 Avenue des Alpes 5
 Case postale 1024 | 1820 Montreux

 021 963 34 87

Morges

 Rue de la Gare 3
 Case postale 24 | 1110 Morges 1

 084 017 10 07

வடக்கு Vaud

 Avenue des Sports 28
 Case postale 92 | 1401 Yverdon-les-Bains

 084 017 10 07

Renens

 Rue de Lausanne 31b
 1020 Renens

 084 017 10 07

Vevey-La-Tour-de-Peilz

 Rue du Simplon 40
 Case postale 38 | 1800 Vevey

 021 922 79 62

அவ்சர்கால தங்குமிடம்

நீங்்கள் ஒரு ்கடினமான சூழ்நிளலயில் 
இருப்்பள்தக் ்கண்்டால், அவ்சர்கால ்தங்குமி்டம் 
உள்ைது மற்றும் அது ்பல்வவறு வ்சளவ்கள் 
மற்றும் ்சங்்கங்்கள் மூலம் வழங்்கப்்படுகின்றது.

கூடுதல் த்கவல்

Le Portail Caritas

இது அவ்சர்கால ்தங்குமி்டங்்கள் மற்றும் 

இள்டக்்கால குடியிருப்பு்களை வழங்குகிறது

 caritas-vaud.ch > Nos prestations > 
Hébergement 

Le Hublot
La Riviera அவசர விடுதி மையம்

 Rue du Clos 8 | 1800 Vevey
 021 921 49 00
 lehublot@caritas-vaud.ch

La Lucarne
வ்டக்கு Valais அவ்சர விடுதி ளமயம்

 Curtil-Maillet 23, 
 1400 Yverdon-les-Bains

 024 420 33 84
 lalucarne@caritas-vaud.ch

Association Sleep-In
Lausanne அவ்சர விடுதி ளமயம் 

 Chemin de l’Usine-à-Gaz 10
 1020 Renens

 021 625 66 77 
 admin@sleep-in.ch 

Étape Saint-Martin
Lausanne அவ்சர விடுதி ளமயம் 

 Rue Saint-Martin 16
 1003 Lausanne 

 021 315 72 69

La Marmotte
Lausanne அவ்சர விடுதி ளமயம் 

 Rue du Vallon 17 | 1005 Lausanne
 021 311 79 12
 marmotte@armeedusalut.ch
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Poste de l’Arc Lémanique
 Rue de la Louve 10

 1003 Lausanne
 021 312 73 52

மானியத்துடன் கூடிய வீட்டுவ்சதி

வாட் மண்்டலத்தில் உள்ை சில �்கராட்சி்கள் 
்சா்தாரை வ்பாருைா்தார வ்சதி வ்காண்்ட 
வா்டள்க்தாரர்்களுக்்கா்க வடிவளமக்்க்பட்டுள்ை 
மானியத்து்டன் கூடிய வீட்டுவ்சதிளய 
அளிக்கின்றன. உண்ளமயில், மானியத்து்டன் 
கூடிய வீட்டுவ்சதி மூலம் ்பயனள்டவ்தற்்கான 
்தகுதிளயப் வ்பற, வருமானம், வ்சல்வ வைம் 
மற்றும் குடியிருப்வ்பார் விகி்தம் (குடியிருப்பில் 
உள்ை அளற்களின் எண்ணிக்ள்களயப் 
வ்பாருத்து வசிப்்பவர்்களின் எண்ணிக்ள்க) 
வ்பான்ற நி்பந்்தளன்களை வா்டள்க்தாரர்்கள் 
்கட்்டாயமா்கப் பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும். இந்்த 
வள்கயான வீட்டுவ்சதி மூலம் ்பயனள்டய 
நீங்்கள் ்தகுதியுள்டயவரா இல்ளலயா 
என்்பள்தத் தீர்மானிக்்க மானியத்து்டன் கூடிய 
வீட்டுவ்சதிக்கு விண்ைப்பிக்கும்வ்பாது இந்்த 
வரன்முளற்கள் அளனத்தும் மதிப்பி்டப்்படும்.

வாட் மண்்டலத்தில் மானியத்து்டன் 
கூடிய வீடு்களின் ்பட்டியல் வ்தா்டர்ந்து 
புதுப்பிக்்கப்்படுகின்றது. நீங்்கள் இது 
குறித்து ஆவலா்சளனயும் ்த்கவலும் வ்பற 
விரும்பினால், Direction du logement 
(DIL)-ஐத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

DIRECTION GÉNÉRALE DU 

TERRITOIRE ET DU  

LOGEMENT (DGTL) – 

DIRECTION DU 

LOGEMENT (DIL)

 Rue Caroline 11 bis  
1014 Lausanne 

 021 316 64 00 
 info.logement@vd.ch 
 vd.ch > Thèmes > Territoire et 
construction > Logement > Aides 
en matière de logement dans le 
canton de Vaud > Aide à la pierre

தனிநபர் வீட்டுவ்சதி உதவித்சதாள்க (AIL)

்தனி�்பர் வீட்டுவ்சதி உ்தவித்வ்தாள்க 
(AIL) மண்்டலத்தின் குறிப்பிட்்ட 
�்கராட்சி்களில் வழங்்கப்்படுகின்றது. 
இது பின்வரும் குடும்்பங்்களுக்கு 
வ�ரடி நிதி ஆ்தரவு வழங்குகிறது:

 ்தங்்கள் வ்தளவ்களைப் பூர்த்தி 
வ்சய்வ்தற்குப் வ்பாதுமான 
வழிமுளற்களைப் வ்பற்றுள்ைளவ.

 ்தங்்கள் வருமானத்து்டன் 
ஒப்பிடும்வ்பாது மி்க அதி்கமா்க 
வா்டள்க வ்சலுத்தும் குடும்்பங்்கள்.

 ஒருங்கிளைப்பு வருமானம் (வாட் 
்சமூ்க உ்தவித்வ்தாள்க) அல்லது துளை 
AVS/AI உ்தவித்வ்தாள்க்களைப் 
வ்பறா்த குடும்்பங்்கள்.

AIL ஆனது குடும்்பச் சூழ்நிளல, குடும்்ப 
வருமானம் மற்றும் வா்டள்க ஆகியவற்ளறப் 
வ்பாருத்துக் ்கைக்கி்டப்்படுகின்றது. AIL 
வழங்குவ்தற்்கான வரன்முளற்கள் மண்்டல 
அைவில் வளரயறுக்்கப்்பட்டுள்ைன. சில 
�்கராட்சி்கள் குறிப்பிட்்ட சில நி்பந்்தளன்களு்டன் 
்சட்்டரீதியான பிற்வ்சர்க்ள்க்களை கூடு்தலா்க 
வழங்கியுள்ைன. வழங்்கப்்படும் AIL 12 
மா்தங்்களுக்குப் பிறகு புதுப்பிக்்கப்்ப்ட. 

ந்கராட்சி்களின் பட்டியல் மற்றும் 

AIL விண்ணப்பங்்களுக்்கான 

இளணப்பு்கள்

 vd.ch > Thèmes > Aides 
financières et soutien 
social > Aides financières  
et comment les demander
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4.3 ்கழிவு்களை வள்கப்படுத்துதல்

சுற்றுச்சூழளலப் பாது்காத்தல்

மி்க அதி்கமான ்தனி�்பர் ்கழிவு உற்்பத்தி 
வ்காண்்ட �ாடு்களில் சுவிட்்சர்லாந்தும் 
ஒன்று. இந்்தக் ்காரைத்திற்்கா்க, ்கழிவு 
வமலாண்ளம அளமப்பு ்பயனுள்ை்தா்க இருக்்க 
வவண்டியது அவசியமாகும். இது சுற்றுச்சூழல் 
மாசு்பாட்ள்டயும், ்கழிவு்களை «நிலங்்களில் 
வ்காட்டுவது» வ்தா்டர்்பான மற்ற அளனத்து 
அவ்சௌ்கரியங்்களையும் ்தவிர்க்கிறது.

சுவிட்்சர்லாந்தில், வ்தாராயமா்க மூன்றில் 
இரண்டு ்பங்கு ்கழிவு மறுசுழற்சி வ்சய்யக்கூடிய 
வ்பாருள்்களைக் வ்காண்்ட்தாகும். இதில் 
குறிப்்பா்க ்கண்ைாடி, ்தடித்்த அட்ள்ட, 
அலுமினியம், குறிப்பிட்்ட பிைாஸ்டிக்கு்கள் 
மற்றும் ்கரிமக் ்கழிவு ஆகியளவ உள்ை்டங்கும். 
இறுதியா்கக் குறிப்பி்டப்்பட்்டது அ்தன் 
எள்டயில் ்பாதிக்கும் வமல் ்தண்ணீளரக் 
வ்காண்டுள்ைது, எனவவ எனவவ அவற்ளற 
எரிக்்காமல் இருப்்பது �ல்லது. உங்்கள் ்கழிவு்களை 
வள்கப்்படுத்துவது ்பைத்ள்தச் வ்சமிக்கிறது 
மற்றும் சுற்றுச்சூழளலப் ்பாது்காக்கிறது. இந்்தக் 
்காரைத்திற்்கா்க, இந்்த அத்தியாயத்திற்கு 
அடுத்து வரும் ்த்கவல்்களை உன்னிப்்பா்கக் 
்கவனிப்்பது அவசியமாகும். வ்பரும்்பாலான 
�்கராட்சி்கள் «ள்ப வரி» விதித்துள்ைன. 
குடியிருப்்பாைர்்கள் வரி விதிக்்கப்்பட்்ட குப்ள்பப் 
ள்ப்களை ்கட்்டாயமா்க வாங்்க வவண்டும் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழளலப் ்பாது்காக்்க ்தங்்கள் 
்கழிவு்களை வள்கப்்படுத்துமாறு அவர்்கள் 
ஊக்குவிக்்கப்்படுகிறார்்கள். சில �்கராட்சி்களில் 
குப்ள்பப் ள்பக்கு வரி விதிக்்கப்்படுவதில்ளல, 
ஆனால் குப்ள்ப்களின் எள்டக்குத் 
்தகுந்்தவாறு வரி விதிக்்கப்்படுகின்றது. 

வீட்டுக் ்கழிவு்களுக்கு (மறுசுழற்சி வ்சய்ய 
முடியா்தளவ) வரி விதிக்்கப்்பட்்ட குப்ள்பப் 
ள்ப்கள் ்பயன்்படுத்்தப்்ப்ட வவண்டும் மற்றும் 
அளவ அக்்கம்்பக்்கத்தில் ளவக்்கப்்பட்டுள்ை 
வ்காள்்கலன்்களில் வ்பா்டப்்ப்ட வவண்டும். 
உங்்கள் வீட்டிற்கு அருகில் உள்ை 

மறுசுழற்சி ளமயத்திற்குச் வ்சன்றால், 
மறுசுழற்சி வ்சய்யக்கூடிய, வ்பரிய தி்டக் 
்கழிவு்கள் அல்லது ஆ்பத்்தான ்கழிவு்கள் 
்கட்்டைமின்றி அ்கற்றப்்படுகின்றன.

அ்தற்்கான அணு்களலப் வ்பற, சில 
�்கராட்சி்களில், மறுசுழற்சி ளமயத்திற்்கான 
அணு்களலக் வ்காடுக்கின்ற ்தனிப்்பட்்ட 
அட்ள்டளயப் வ்பறுவ்தற்்கான ்படிவத்ள்த 
நீங்்கள் வ்கட்டுப் வ்பற வவண்டும் (Contrôle 
des Habitants அலுவல்கத்தில் அல்லது 
�்கராட்சியின் இளையத்்தை வ்பார்ட்்டலில்).

சில �்கராட்சி்கள் வ்பரிய தி்டக் ்கழிவு்களை 
மா்தந்வ்தாறும் வ்ச்கரிக்கின்றன மற்றும் 
வ்கள்விக்குரிய வ்ச்கரிப்புத் வ்ததி்களு்டன் 
ஒரு �ாட்்காட்டிளய விநிவயாகிக்கின்றன.

வ்பரும்்பாலான ்கட்்ட்டங்்கள் / மாவட்்டங்்களில் 
்கண்ைாடி, ்காகி்தம் மற்றும் ்தாவரக் ்கழிவு்களை 
அ்கற்ற வ்காள்்கலன்்கள் ளவக்்கப்்பட்டுள்ைன. 
ஷாப்பிங் ளமயங்்கள் வ்பாதுவா்க அலுமினியம், 
PET மற்றும் ்பயன்்படுத்்தப்்பட்்ட 
மின்்கலங்்களை வ்ச்கரிக்கின்றன.

மின்னணு ்சா்தனங்்களை இலவ்சமா்க 
திருப்பித் ்தரலாம் மற்றும் எந்்த விற்்பளன 
ளமயங்்களிலும் இந்்தச் ்சா்தனங்்களை மறு்படியும் 
வாங்்க வவண்டிய ்கட்்டாயமில்ளல.

உங்்கள் ந்கராட்சியில் வசிப்பவர்்களின் 

்கட்டுப்பாடு உங்்கள் ந்கராட்சியில் வசிப்பவர்்கள் 

அல்லது இளணயத்தைத்ளதக் ்கலந்தாசிக்்கவும்

 vd.ch > Thèmes > Environnement > 
Déchets

 �ள்டமுளறத் ்த்கவல்

சில �்கராட்சி்கள் குறிப்பிட்்ட நி்பந்்தளன்களின் கீழ் 

குப்ள்பப் ள்ப்களுக்கு வரி வ்சலுத்துவதிலிருந்து 

விலக்கு அளிக்கின்றன (உ்தாரைமா்க 

குடும்்பங்்களுக்கு அல்லது குளறந்்த வருமானம் 

வ்காண்்ட குடும்்பத்தினருக்கு).
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4.4 சி்றந்த அண்ளடவீட்டு 
 உ்றவு்களுக்்கான வழி்காட்டுதல்்கள்

இளணந்து வாழ்தல்

குறிப்்பா்க ்பல குடியிருப்பு்களைக் 
வ்காண்்ட வா்டள்கக் ்கட்்ட்டங்்களில், 
அக்்கம்்பக்்கத்தினரு்டன் சிறந்்த 
உறவு்களைப் ்பராமரிப்்பது முக்கியமாகும். 
குறிப்்பா்க, பின்வருவனவற்ளறச் 
வ்சய்வது அவசியமான்தாகும்:

 உ்தாரைமா்க, ஞாயிற்றுக் கிழளம்களிலும் 
இரவில் 10 மணிக்குப் பிறகும் 
்சத்்தம் வ்பாடுவள்தத் ்தவிர்ப்்ப்தன் 
மூலம் அக்்கம்்பக்்கத்தினருக்கு 
மதிப்்பளித்்தல் மற்றும் அவர்்களுள்டய 
்தனிப்்பட்்ட வ்சாத்திற்கும் வ்பாதுப் 
்பகுதி்களுக்கும் மதிப்்பளித்்தல்;

 «்பார்ளவயாைர்்கள்» என 
அள்டயாைமிட்டுள்ை இ்டங்்களில் 
வா்கனம் நிறுத்்தாமல் இருத்்தல்; 

 ்சலளவ அளறயின் ்பயனர்்களுக்்கா்க 
ஏற்்படுத்்தப்்பட்்ட அட்்டவளைளய 
மதித்்தல் மற்றும் ்பயன்்படுத்திய பிறகு 
அது வ�ர்த்தியா்கவும் சுத்்தமா்கவும் 
இருப்்பள்த உறுதிவ்சய்்தல்; 

 உங்்கள் ்கழிவு்களை இந்்த வ�ாக்்கத்திற்்கா்க 
வழங்்கப்்பட்டுள்ை இ்டத்தில் வ்பாடுவ்தற்கு 
மற்றும் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட 
வள்கப்்படுத்்தலில் ்பங்வ்கற்்ப்தற்கு;

 உங்்கள் வ்சல்லப்பிராணி்கள் எழுப்பும் 
்சத்்தத்்தால் அக்்கம்்பக்்கத்தினருக்குத் 
வ்தாந்்தரவு ஏற்்ப்டாமல் 
இருப்்பள்தயும், வ்பாதுப் ்பகுதி்களில் 
அளவ அசிங்்கப்்படுத்்தாமல் 
இருப்்பள்தயும் உறுதிவ்சய்்தல்.

பாதுவ்காவலரின் பணி

்கட்்ட்டத்தின் ்பாது்காவலர் அல்லது 
்காவற்்பணிப் வ்பாறுப்்பாைர் கூட்டுரிளமக் 
குடியிருப்பு முளறயா்கச் வ்சயல்்படுவதில் 
முக்கியப் ்பங்கு வகிக்கிறார். கூட்டுரிளமக் 
குடியிருப்புக் ்கட்்ட்டத்தின் விதிமுளற்களும் 
்பாது்காப்பு விதி்களும் மதிக்்கப்்படுவள்த 
அவர்்கள் உறுதி வ்சய்கிறார்்கள். அவ்த வ�ரத்தில், 
்கட்்ட்டத்தின் வ்பாதுப் ்பகுதி்களின் ்பராமரிப்ள்ப 
அவர்்கள் ்கவனித்துக்வ்காள்கிறார்்கள். வமலும் 
அவர்்கள் குடியிருப்்பாைர்்களுக்கும் ்ச்க 
உரிளமயாைர்்களுக்கும் இள்டவய வ்தா்டர்பு 
�்பரா்கவும் இள்டநிளலயாைரா்கவும் 
வ்சயல்்படுகிறார்்கள். நீங்்கள் வசிக்கும் 
இ்டம் வ்தா்டர்்பான எந்்தக் வ்கள்வி்களுக்கும் 
நீங்்கள் எவ்வி்தத் ்தயக்்கமும் இன்றி 
அவர்்களைத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். 

உங்்கள் ்கட்்ட்டத்தில் ்பாது்காவலர் 
இல்ளலவயன்றால், உங்்களுள்டய 
ரியல் எஸ்வ்டட் நிறுவனத்ள்த 
நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

 ஆவலா்சளன

வாட் �்கராட்சியின் குறிப்பிட்்ட அக்்கம்்பக்்கப் 

்பகுதி்களில் வம மா்தத்தின் இறுதி வ்சவ்வாய் கிழளம. 

அண்ள்ட வீட்்டார் தினம் அனு்சரிக்்கப்்படுகின்றது. 

உங்்கள் அக்்கம்்பக்்கத்தில் வசிப்்பவர்்களை 

அறிந்துவ்காள்ை இது ஒரு வாய்ப்்பா்க அளமகின்றது. 

கூடுதல் த்கவல்

  10 ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க
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5.1 ்சமூ்க ்காப்பீடு

சுவிட்்சர்லாந்தில் ்காப்பீடு

வ்பரும்்பாலான ்சமூ்கக் ்காப்பீடு்கள் 
்கட்்டாயமானளவ ஆகும். ்தங்்கள் ஊதியத்தில் 
்பங்்களித்துள்ை வ்தாழிலாைர்்கள் வவளல வ்சய்ய 
முடியா்த நிளல ஏற்்படும்வ்பாது, உ்தாரைமா்க 
வ�ாய்வாய்ப்்படு்தல் அல்லது வவளலயின்ளம 
வ்பான்ற நிளலளம்களில், அவர்்களுக்கும் 
அவர்்களுள்டய குடும்்பத்தினருக்கும் ஒரு 
குறிப்பிட்்ட வருமானம் கிள்டக்்க இளவ 
உ்தவுகின்றன. அளவ வ்பரும்்பாலும் 
்பணியமர்த்து�ரால் நிர்வகிக்்கப்்படுகின்றன 
(உ்டல்�லக் ்காப்பீடு ்தவிர!).

சுவிஸ் ்சமூ்கப் ்பாது்காப்பு அளமப்பு ்பல்வவறு 
வள்கயான ்காப்பீடு்களை உள்ை்டக்கிய்தாகும்:

 முதியவர்்கள் மற்றும் 
உயிர்பிளழத்திருப்்பவர்்களுக்்கான 
்காப்பீடு, இயலாளம ்காப்பீடு மற்றும் 
துளை கூட்்டாட்சி உ்தவித்வ்தாள்க்கள் 
(AVS, AI மற்றும் PC: 1வது தூண்).

 வ்தாழில்்சார் ஓய்வூதியம் 
(LPP: 2வது தூண்).

 இராணுவ வ்சளவ, குடிளமப் ்பணி, 
குடிளமப் ்பாது்காப்பு, ம்கப்வ்பறு விடுப்பு 
மற்றும் ்தந்ள்தநிளல விடுப்பு (APG) 
ஆகிய நிளலளம்களில் ஏற்்படும் வருவாய் 
இழப்புக்கு உ்தவித்வ்தாள்க்கள்.

 வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு (AC).

 குடும்்ப உ்தவித்வ்தாள்க்கள் (LAFam).

 உ்டல்�ல மற்றும் வி்பத்துக் ்காப்பீடு 
(LA-Mal மற்றும் LAA).

வாட் மண்்டலத்தில், ்காப்பீடு வ்தா்டர்்பா்க 
உங்்களுக்கு உள்ை உரிளம்கள் மற்றும் 
்க்டளம்கள் குறித்து உங்்களுக்குத் வ்தரிவிக்்கவும் 
வழி்காட்்டவும் ்சமூ்க ்காப்பீட்டு மு்களம்கள் 
(AAS) உங்்களுக்கு உ்தவுவ்தற்குத் ்தயாரா்க 
உள்ைன. ஒவ்வவாரு பிராந்தியத்திலும் ்பல 
மு்களம்கள் உள்ைன. உங்்கள் வீட்டிற்குப் 
வ்பாருந்்தக்கூடிய ஒன்ளறக் ்கண்்டறிய, 
பின்வரும் இளைப்ள்ப �ா்டவும். 

உங்்களுக்கு அருகில் ஒரு ்சமூ்கக் ்காப்பீட்டு 

நிறுவனத்ளதக் ்கண்டறியவும் 

 vd.ch > Aides financières et soutien 
social > Trouver une agence 
d’assurance sociale (AAS)

கூடுதல் த்கவல்

  3.3 எனக்கு ஒரு வவளல இருக்கிறது

நீங்்கள் உங்்கள் ்பணியமர்த்து�ளர 
வ�ரடியா்கவும் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். 
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5.2 உடல்நலக் ்காப்பீடு

அடிப்பளட உடல்நலக் ்காப்பீடு (LAMAL) 

சுவிட்்சர்லாந்தில் உ்டல்�லக் ்காப்பீடு 
்கட்்டாயமாகும். நீங்்கள் இங்கு வந்்தள்டந்்தவு்டன் 
3 மா்தங்்களுக்குள் ்காப்பீடு எடுக்்க வவண்டும். 
நீங்்கள் 3 மா்தங்்களுக்குள் ்காப்பீடு 
எடுக்்காவிட்்டால், உங்்களுக்கு கூடு்தல் 
்கட்்டைங்்கள் விதிக்்கப்்படும். குடியிருப்பு 
எடுத்்தவு்டன் வ்தா்டக்்கத்திவலவய ்காப்பீடு 
வ்சயல்்பாட்டுக்கு வந்துவிடும். நீங்்கள் 
முடிந்்தவளர விளரவில் இள்தச் வ்சய்துவிட்்டால் 
ஒவர வ�ரத்தில் 3 மா்தங்்களுக்கு உரியள்த 
நீங்்கள் வ்சலுத்்த வவண்டியதில்ளல.

்கட்்டாயமான அடிப்்பள்ட உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்டுக்கும், ்பயை மருத்துவச் வ்சலவு்கள், 
மாற்று மருந்துக்்கான வ்சலவு்கள், ்தனியார் 
அல்லது ்பகுதி-்தனியார் மருத்துவமளனச் 
வ்சர்க்ள்க்கள் வ்பான்ற பிற மருத்துவச் துளை 
உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டுக்கும் இள்டவய ஒரு 
வவறு்பாடு நிலவுகின்றது. வாட் மண்்டலத்தில் 
்பல உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டு நிறுவனங்்கள் 
உள்ைன, நீங்்கள் சு்தந்திரமா்க ஒன்ளறத் 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்க முடியும். உங்்கள் வயது மற்றும் 
உ்டல்�ல நிளல எதுவா்க இருந்்தாலும். 
பிந்ள்தயவர் ்கட்்டாய உ்டல்�லக்

்காப்பீட்டுக்கு உங்்களை ஏற்்க வவண்டிய 
்க்டளமப் வ்பாறுப்ள்பக் வ்காண்டுள்ைார்

்காப்பீடு வ்சய்துள்ைவர் என்ற முளறயில், உங்்கள் 
வருமானத்ள்தச் ்சாரா்த, ஆனால் உங்்களுள்டய 
்கழிப்புத்வ்தாள்கக்வ்கற்்ப மாறு்படுகின்ற 
வ்தாள்களயக் வ்காண்்ட ஒரு மா்தாந்திர ்காப்பீட்டு 
பிரீமியத்ள்த நீங்்கள் வ்சலுத்துவீர்்கள். ஆனாலும், 
உங்்கள் வருமானம் மற்றும் உங்்கள் குடும்்பத்தின் 
அைவு ஆகியவற்ளறப் வ்பாருத்து, மானியம் 
வ்பறுவ்தற்்கான ்தகுதிளய நீங்்கள் வ்பறக்கூடும் 
(கீவழ ்பார்க்்கவும்). ்கழிப்புத்வ்தாள்க என்்பது 
பிரீமியங்்களைத் ்தவிர நீங்்கள் வ்சலுத்்த வவண்டிய 
உங்்கள் மருத்துவச் வ்சலவு்களின் ஒரு ்பகுதி 
ஆகும். நீங்்கள் வ்தர்ந்வ்தடுத்துள்ை சூத்திரத்ள்தப் 
வ்பாருத்து, ்கழிப்புத்வ்தாள்க என்்பது CHF 300 
மற்றும் 2500 ஆகியவற்றுக்கு இள்டப்்பட்்ட ஒரு 
வ்தாள்க ஆகும், சிகிச்ள்சக்்கான வ்சலவு்களின் 
ஒரு ்பங்்களிப்்பா்க இத் வ்தாள்க ஒவ்வவார் 
ஆண்டும் உங்்கைால் வ்சலுத்்தப்்ப்ட வவண்டும். 
இந்்தத் வ்தாள்க அள்டயப்்பட்்டவு்டன், 
உங்்கள் உ்டல்�லக் ்காப்பீடு உங்்களுள்டய 
வரு்டாந்திர ்கழிப்புத்வ்தாள்களய மீறுகின்ற 
வ்சலவு்களின் 90% வ்தாள்களய உள்ை்டக்கிய்தா்க 
இருக்கும். மீ்தமுள்ை 10% வ்தாள்கக்கு CHF 
700 வரு்டாந்திரத் வ்தாள்க வளர நீங்்கள் 
வ்பாறுப்வ்பற்றுக்வ்காள்ை வவண்டும்.

்கழிப்புத்வ்தாள்களயப் வ்பாருத்்தவளர, நீங்்கள் 
வரு்டத்திற்கு CHF 2,500, CHF 2,000, CHF 
1,500, CHF 1,000, CHF 500, அல்லது 
CHF 300 வ்சலுத்்தலாம். ஆனாலும், உங்்கள் 
வரு்டாந்திரப் ்பங்்களிப்பு (்கழிப்புத்வ்தாள்க) 
எந்்த அைவுக்குக் குளறவா்க இருக்கிறவ்தா, 
அந்்த அைவுக்கு உங்்கள் மா்தாந்திர ்காப்பீட்டுப் 
்பங்்களிப்பு (பிரீமியம்) அதி்கமா்க இருக்கும் 
என்்பள்தக் ்கவனத்தில் வ்காள்ை வவண்டும். 
எனவவ, வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட ்கழிப்புத்வ்தாள்க 
உங்்கள் வ்பாருைா்தார நிளலளமக்கு 
மட்டுமல்லாமல் உங்்கள் ஆவராக்கிய நிளலக்கும் 
ஏற்புள்டய்தா்க இருப்்பள்த உறுதிவ்சய்வது 
அவசியமாகிறது. ஒவ்வவாரு வரு்டமும் 

எச்்சரிக்ள்க

உங்்கள் மு்தலாளியின் வி்பத்துக் 
்காப்பீட்டில் நீங்்கள் ஏற்்கனவவ ்காப்பீடு 
வ்சய்யப்்ப்டவில்ளல என்றால், வி்பத்துக் 
்காப்பீடும் எடுக்்கப்்ப்ட வவண்டும். 
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்கணி்சமான வ்சலவு்களை ஏற்்படுத்தும் மருத்துவச் 
சிகிச்ள்சளய நீங்்கள் வழக்்கமா்க வமற்வ்காள்ை 
வவண்டும் என்றால், ஒரு சிறிய ்கழிப்புத்வ்தாள்க 
உங்்களுக்குப் வ்பாருத்்தமான்தா்க இருக்்கலாம். 

மாறா்க, நீங்்கள் �ல்ல ஆவராக்கியத்து்டனும் 
மருத்துவரி்டம் அரி்தா்கவவ 
வ்சல்லக்கூடியவரா்கவும் இருந்்தால், அதி்கமான 
்கழிப்புத்வ்தாள்க மி்கவும் ்பயனுள்ை்தா்க 
இருக்்கலாம். ஆனாலும் பிந்ள்தய நி்கழ்வில், 
எதிர்்பாரா்த மருத்துவச் வ்சலவு்களைச் ்சந்திக்்க 
வ்பாதுமான நிதி இருப்ள்ப நீங்்கள் வ்பற்றிருக்்க 
வவண்டியது முக்கியமாகும்: திடீவரன CHF 
2500 வ்சலுத்துவது என்்பது ்க்டன்சுளம 
ஏற்்ப்டக்கூடிய அ்பாயத்ள்த ஏற்்படுத்்தலாம். 

மருத்துவச் வ்சலவு்களைச் வ்சலுத்துவது 
வ்தா்டர்்பா்க ்காப்பீட்டு நிறுவனங்்கள் இரண்டு 
மி்கவும் வவறு்பட்்ட அளமப்பு்களின்்படி 
வ்சயல்்படுகின்றன. மு்தலாவது அளமப்பு 
«மூன்றாம் ்தரப்பு உத்்தரவா்தமளிப்்பவர்» 
எனப்்படுகின்றது: ்காப்பீடு வ்சய்துள்ை 
�்பர்்கள் ்தங்்கள் பில்்களை ்தாங்்கவை 
வ்சலுத்திவிடுகிறார்்கள், அவர்்களுள்டய 
வரு்டாந்திர ்கழிப்புத்வ்தாள்க 
அள்டயப்்பட்்டவு்டன் அவர்்களுள்டய நிதியம் 
மூலமா்க அவர்்களுள்டய வ்சலவுத்வ்தாள்க 
திருப்பித் ்தரப்்படுகின்றது. மு்தலாவது 
அளமப்பு «மூன்றாம் ்தரப்பு வ்காடுப்்பனவு» 
எனப்்படுகின்றது: நிதியம் இன்வாய்ளஸ 
வ�ரடியா்கப் வ்பற்று, குறிப்பிட்்ட 
இன்வாய்ஸ்்களை சு்கா்தார �லம்வ்பைல் 
வழங்கு�ர்்களி்டமிருந்து வ்சலுத்துகிறது. ்காப்பீடு 
வ்சய்துள்ை �்பர்்கள் ்கழிப்புத்வ்தாள்களயயும் 
வ்சலவு்களுக்்கான ்தங்்கள் ்பங்்களிப்ள்பயும் 
மட்டுவம வ்சலுத்துகிறார்்கள். எந்்தக் ்காப்பீட்டு்டன் 
ஒப்்பந்்தம் வ்சய்வது எனத் வ்தர்ந்வ்தடுக்கும்வ்பாது 
மருத்துவச் வ்சலவு்களின் இந்்த இரண்டு 
வவறு்பட்்ட அளமப்பு்களை ்கவனத்தில் 
வ்காள்ை வவண்டியது முக்கியமானது.

பிரீமியம் ்கணக்கீட்டுக் ்கருவி 2021
 priminfo.admin.ch

பிரீமியம் நி்பந்்தளன்கள் ஒவ்வவாரு வரு்டமும் 
மாறு்படுகின்றன. �வம்்பர் முடிவ்தற்கு 
முன்்பா்க ்பதிவுத் ்த்பாலில் இரத்துக் ்கடி்தத்ள்த 

அனுப்புவ்தன் மூலம் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்ள்ட 
நீங்்கள் மாற்றிக்வ்காள்ை முடியும். அடுத்து 
வரும் வரு்டத்தில் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டு 
நிறுவனத்ள்த மாற்ற வவண்டும் எனில் 
டி்சம்்பர் 31-ஆம் வ்ததியன்று நிலுளவயில் 
உள்ை அளனத்து இன்வாய்ஸ்்களையும் 
(பிரீமியங்்கள் மற்றும் ்பங்்களிப்பு்கள்) 
உங்்களுள்டய ்தற்வ்பாள்தய உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்்டாைரி்டம் வ்சலுத்தியிருப்்பது அவசியம்.

வழி்காட்டுதல்்கள்: பிரீமியங்்கள் மற்றும் 

சு்காதார நிதியத்ளத மாற்றுதல்

 ch.ch/fr/aide-memoire-primes-et-
changement-de-caisse-maladie

்கர்ப்பம் மற்றும் புதிதா்கப் பி்றந்த 
குழந்ளதக்்கான உடல்நலக் ்காப்பீடு

்கர்ப்்பத்தின் வ்தா்டர் ்கவனிப்புக் 
்காலத்தின்வ்பாதும் உ்டல்�லப் பிரச்்சளன்கள் 
ஏற்்படும்வ்பாதும், ்கர்ப்்பத்தின் 13-வது 
வாரத்திலிருந்து உங்்கள் குழந்ள்த 
பிறந்்த வ்ததியிலிருந்து 8-வது வாரம் 
வளர ்கழிப்புத்வ்தாள்கச் வ்சலவு்கள் 
உங்்கள் வ்பாறுப்்பா்க இருக்்காது.

்கர்ப்பம் – உடல்நலக் ்காப்பீட்டின் நன்ளம்கள்

 ch.ch/fr/grossesse-prestations- 
assurance-maladie

உங்்கள் ்கர்ப்்பத்தின்வ்பாதும் பிறந்்த 
பின்னர் மூன்றாவது மா்தம் வளரயிலும் 
புதி்தா்கப் பிறந்்த குழந்ள்தளய உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்டில் ்பதிவு வ்சய்வது அவசியம்.

உங்்கள் பிள்ளைக்்கான 

மருத்துவக் ்காப்பீடு

 ch.ch/fr/assurance-maladie-bebe

பு்றப்படும்வபாது உடல்நலக் 
்காப்பீட்ளட முடித்தல்

நீங்்கள் சுவிட்்சர்லாந்தில் இருந்து 
வவளிவயறுவ்தா்க இருந்்தால், உங்்கள் 
உ்டல்�லக் ்காப்பீட்ள்ட முடித்துக்வ்காள்ை 
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நீங்்கள் ்க்டளமப்்பட்டிருக்கிறீர்்கள். இள்தச் 
வ்சய்வ்தற்கு, உங்்கள் �்கராட்சியி்டம் 
இருந்து புறப்்படுவ்தற்்கான ்சான்றி்தளழப் 
வ்பற்று அள்த உங்்கள் ்காப்பீட்்டாைரி்டம் 
வ்சலுத்தினால் அ்தன் மூலம் உங்்கள் 
்காப்பீட்டு ஒப்்பந்்தம் முடிக்்கப்்படும்.

துளணக் ்காப்பீடு

அடிப்்பள்டக் ்காப்பீட்டில் உள்ை்டங்்கா்த 
்பலன்்கள் உங்்கள் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டில் 
இ்டம்வ்பற வவண்டும் என நீங்்கள் 
விரும்பினால், உங்்களுக்்கா்க ்பல்வவறு 
வள்கயான துளைக் ்காப்பீடு்கள் உள்ைன. 
உ்தாரைமா்க, அதி்கமான வவளிவ�ாயாளி 
மருத்துவச் வ்சளவ்கள் (குழந்ள்த்களின் 
்பற்்களை ்சரிவ்சய்்தல், ஆஸ்டிவயா்பதி வ்பான்ற 
நிரப்பு மருத்துவச் சிகிச்ள்ச்கள்), அதி்கமான 
வ்சதி்கள் வ்பறு்தல், மருத்துவமளனயில் 
்தங்கியிருக்கும்வ்பாது உங்்கள் மருத்துவளர 
சு்தந்திரமா்கத் வ்தர்ந்வ்தடுத்்தல் வ்பான்றவற்றின் 
மூலம் நீங்்கள் ்பயனள்டயலாம் 

துளைக் ்காப்பீடு என்்பது ்சமூ்கக் ்காப்பீடு அல்ல, 
அது ்கட்்டாயமானதும் அல்ல. அடிப்்பள்டக் 
்காப்பீட்டுக்கும் இ்தற்கும் உள்ை முக்கிய 
வித்தியா்சம் என்னவவன்றால் அளனவளரயும் 
ஏற்றுக்வ்காள்ை நிதி வ்தளவயில்ளல. 
வமலும் உங்்கள் வயது, உங்்கள் ஆவராக்கிய 
நிளல, ்பாலினம் ஆகியவற்ளறப் வ்பாருத்து 
பிரீமியங்்களை அவர்்கள் நிர்ையித்துக்வ்காள்ை 
முடியும் மற்றும் ஏற்றுக்வ்காள்ைப்்படுவ்தற்கு 
முன் நீங்்கள் ஓர் உ்டல்�லக் 
வ்கள்விப்்பட்டியளலப் பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும்.

எனவவ, விருப்்பமான ்காப்பீட்டில் நீங்்கள் 
இளைவ்தற்்கான நி்பந்்தளன்கள் உ்டல்�லம் 
வ்தா்டர்்பான உங்்கள் ்பதில்்களைப் 
வ்பாருத்்த்தாகும். வ்கள்விப்்பட்டியளல 
்கவனமா்கப் பூர்த்தி வ்சய்யவும், ஏவனன்றால் 
நீங்்கள் வழங்கியுள்ை ்தரவு முழுளமயற்ற்தா்க 
இருந்்தால் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டு நிறுவனம் 
்காப்பீட்டு நி்பந்்தளன்களை, அல்லது 
இந்்தக் ்காப்பீட்டில் உங்்கள் இளைப்ள்ப, 
பின்னர் மறு்பரிசீலளன வ்சய்யக்கூடும்.

எச்்சரிக்ள்க

நீங்்கள் மானியங்்களுக்கு வ�ரடியா்க 
ஆன்ளலன் மூலம் விண்ைப்பிக்்கலாம் 
அல்லது, உங்்களுக்கு உ்தவி 
வ்தளவப்்பட்்டால், உங்்கள் பிராந்தியத்தில் 
உள்ை ்சமூ்கக் ்காப்பீட்டு மு்களமளயத் 
வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். இந்்தப் 
்படிவங்்களைப் பூர்த்தி வ்சய்ய அவர்்கள் 
உங்்களுக்கு மகிழ்ச்சியு்டன் உ்தவுவார்்கள்.

இந்்த ஆ்தரவு இலவ்சமானது. எனவவ, 
எந்்தக் ்கட்்டை வ்சளவளயயும் நீங்்கள் �ா்ட 
வவண்டிய அவசியமில்ளல. அவற்ளற 
வழங்கும் நிறுவனங்்கள் வாட் மாநிலத்்தால் 
்கட்்டாயப்்படுத்்தப்்ப்டவில்ளல. 
அத்்தள்கய இள்டத்்தர்கர்்களை �ாடுவது 
மூன்று வள்கயான ஆ்பத்து்களை 
ஏற்்படுத்துகிறது: ்பரிச்்சயமில்லா்த �்பளர 
உங்்கள் வீட்டிற்கு அளழத்து வரு்தல், 
உங்்கள் நிதி்சார்ந்்த சூழ்நிளல வ்தா்டர்்பான 
வ்தா்டர்்பான இர்கசியத் ்த்கவல்்களை 
அவர்்களி்டம் அளித்்தல் மற்றும்.

53

்க
ாப்

பீ
டு

, ்ச
மூ

்க
 உ

்த
வி

த்
வ

்த
ாள

்க
 ம

ற்
று

ம்
 வ

ரி
்க

ள்



நீங்்கள் உங்்கள் பிள்ளைக்்கா்க ஒன்று அல்லது 
அ்தற்கு வமற்்பட்்ட துளைக் ்காப்பீட்டு 
்பாலிசி்களை எடுக்்க விரும்பினால், 
குழந்ள்த பிறப்்ப்தற்கு முன் அள்தச் வ்சய்வது 
சிறந்்தது. பிறப்்ப்தற்கு முன் ஓர் அறிவிப்பு 
வந்்தால், உ்டல்�லக் ்காப்பீட்்டாைர்்கள் 
வ்பரும்்பாலும் நி்பந்்தளனயின்றியும் உ்டல்�லக் 
வ்கள்விப்்பட்டியளலப் பூர்த்தி வ்சய்யாமலும் 
குழந்ள்தளய இளைத்துக்வ்காள்ை உத்்தரவா்தம் 
அளிக்கிறார்்கள். ்பல் சிகிச்ள்ச்கள் அதி்க 
வ்சலவுள்ைளவ என்்ப்தால், ்பட்வைட் 
வமைாண்ளம நிபுைர்்கள் வ்பாதுவா்க ்பல் 
சிகிச்ள்சக்்கா்க (்பல் சீரளமப்பு) குழந்ள்த்களுக்கு 
அடிக்்கடி ்காப்பீடு வ்சய்துவ்காள்ை 
வவண்டும் என அறிவுறுத்துகிறார்்கள். 
அத்்தள்கய ்காப்பீட்ள்ட ்சரியான வ�ரத்தில் 
முடிப்்பதும் ்பயனுள்ை்தா்க இருக்கும். ஒரு 
குறிப்பிட்்ட வயதுக்குப் பிறகு, முன்கூட்டிவய 
ஒரு ்பல் ்பரிவ்சா்தளன வ்சய்துவ்காள்ை 
வவண்டும் என உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டு 
நிறுவனங்்கள் அறிவுறுத்துகின்றன.

துளைக் ்காப்பீடு வ்பரும்்பாலும் ்தனிவயாரு 
்பலனு்டன் நின்றுவி்டாமல் ்பல்வவறு 
வள்கயான ்பலன்்களை வழங்குகிறது. 
எனவவ, நீங்்கள் துளைக் ்காப்பீட்ள்ட 
எடுப்்ப்தற்குத் தீர்மானித்்தால், ஒவர ்பலனுக்கு 
இரண்டு முளற ்காப்பீடு எடுக்்காமல் 
இருப்்பள்த உறுதிப்்படுத்திக் வ்காள்ைவும்.

விபத்துக் ்காப்பீடு (LAA)

வ்தாழில்்சார்ந்்த மற்றும் வ்தாழில் ்சாரா்த 
வி்பத்து்களின் வ்பாருைா்தார விளைவு்களுக்குக் 
்காப்பீடு வழங்குவவ்த LAA-இன் வ�ாக்்கம் 
ஆகும். வாரத்திற்கு 8 மணிவ�ரத்திற்கு 
வமல் ்பணிபுரியும் ்பணியாைர்்கள் 
வ்தாழில் ்சாரா்த வி்பத்து்களுக்்கா்க 
அவர்்களுள்டய ்பணியமர்த்து�ரால் 
்காப்பீடு வ்சய்யப்்படுகிறார்்கள். மற்ற்படி, 
இந்்த வி்பத்துக் ்காப்பீடு உங்்கள் உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்்டாைரால் எடுக்்கப்்ப்ட வவண்டும்.

உதவித்சதாள்க்கள் (நிதி்சார்ந்த உதவி)

உங்்கள் பிரீமியங்்களைச் வ்சலுத்துவதில் 
உங்்களுக்குச் சிரமம் இருந்்தால், Office vaudois 
de l’assurance maladie (OVAM) உங்்களுக்கு 
உ்தவ முடியும் மற்றும் உங்்கள் உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்்டாைருக்கு மானியம் வ்சலுத்்த முடியும். 
இந்்தத் வ்தாள்க உங்்கள் வருமானத்ள்தச் 
்சார்ந்்த்தாகும். விண்ைப்்பம் நீங்்கள் வசிக்கும் 
பிராந்தியத்தின் மு்களமயி்டம் அல்லது 
ஆன்ளலனில் ்சமர்ப்பிக்்கப்்ப்ட வவண்டும்.

OFFICE VAUDOIS DE

L’ASSURANCE-MALADIE

 Chemin de Mornex 40 
1014 Lausanne

 vd.ch > Thèmes > Santé, 
soins et handicap > Assurance-maladie >  
Subside à l’assurance-maladie

பிராந்தியம் வாரியா்க OVAM 

மு்களம்களின் பட்டியல்

 vd.ch > Aides financières et soutien 
social > Trouver une agence 
d’assurance sociale (AAS)

 �ள்டமுளறத் ்த்கவல்

மானியங்்கள் விண்ைப்பிக்கும் வ�ரத்திலிருந்து 

வ்தா்டங்குகின்றன, எனவவ உங்்கள் நிதி்சார்ந்்த 

வருமானங்்கள் குளறயத் வ்தா்டங்கியவு்டன் நீங்்கள் 

விண்ைப்பித்துவி்ட வவண்டும். மாறா்க, நீங்்கள் 

மானியங்்களுக்்கான ்தகுதி வ்பற்றிருந்து உங்்கள் 

வ்பாருைா்தார சூழ்நிளல வமம்்படும் ்பட்்சத்தில், 
்க்டந்்த்கால பில்்களுக்குப் ்பைம் வ்சலுத்்தாமலிருக்்க 

வ�ரடியா்க நீங்்கள் OVAM-க்குத் ்த்கவல் வ்தரிவிக்்க 

வவண்டும்.
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5.3  மூன்று தூண் அளமப்பு  
மற்றும் வவளலயின்ளம ்காப்பீடு

AVS, AI மற்றும் கூட்டரசின் 
துளணப் பலன்்கள்: 1வது தூண்

முதியவர்்கள் மற்றும் 
உயிர்பிளழத்திருப்்பவர்்களுக்்கான ்காப்பீடு 
(AVS) சுவிட்்சர்லாந்தில் வசிக்கின்ற 
அளனத்து �்பர்்களும் ஓய்வுக் ்காலத்தில் 
அடிப்்பள்ட வருமானம் வ்பற உ்தவுகிறது.
உ்டல்�லக்குளறவுக் ்காப்பீடு (AI) ஒரு வ்தாழில் 
வாழ்க்ள்கயின்வ்பாது ்சம்்பாதிக்கும் திறளனப் 
்பாதிக்கும் வள்கயில் உ்டல்�லத்திற்கு ஏற்்படும் 
வ்ச்தத்திற்கு எதிரா்கக் ்காப்பீடு வழங்குகிறது.

வ்தாழிலாைர்்களுக்கு, இந்்தக் ்காப்பீடு்களுக்்கான 
்பங்்களிப்பு்களில் ஒரு ்பகுதி ்சம்்பைத்திலிருந்து 
பிடித்்தம் வ்சய்யப்்படுகின்றது, மற்வறாரு ்பகுதி 
்பணியமர்த்து�ரால் வ்சலுத்்தப்்படுகின்றது. 
அதி்க ஊதியம் வ்காண்்ட வவளலயில் 
்பணியமர்த்்தப்்ப்டா்தவர்்கள் வரு்டாந்திரப் 
்பங்்களிப்ள்பச் வ்சலுத்்த வவண்டும். 
குளறந்்த்பட்்சப் ்பங்்களிப்பு CHF 496-
இல் நிர்ையிக்்கப்்பட்டுள்ைது.

துளைப் ்பலன்்கள் (PC) AVS அல்லது AI 
ஓய்வூதியம் வ்பறுகின்ற மற்றும் வருமானம் 
அடிப்்பள்டத் வ்தளவ்களைப் பூர்த்தி வ்சய்யப் 
வ்பாதுமான்தா்க இல்லா்த, சுவிட்்சர்லாந்தில் 
வசிப்்பவர்்களுக்கு வழங்்கப்்படுகின்றன. 
வவளி�ாட்்டவர்்கள் ஒரு சில கூடு்தல் 
நி்பந்்தளன்களைப் பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும். PC 
விண்ைப்்பத்ள்தத் ்தாக்்கல் வ்சய்வது இலவ்சம் 
மற்றும் அது ்சமூ்கக் ்காப்பீட்டு மு்களம்கள் 
மூலம் வமற்வ்காள்ைப்்படுகின்றது. AVS 
மற்றும் AI உ்டன் வ்சர்த்து PC ஆனது �மது 
ஓய்வூதிய அளமப்பின் மூன்று தூண்்களின் 
மு்தலாவது தூைா்க அளமகிறது.

கிவரடிட் ்கார்டு வடிவில் வழங்்கப்்படுகின்ற 
AVS மற்றும் AI ்காப்பீட்டுச் ்சான்றி்தழ் 
்பணிபுரிகின்ற அல்லது ்பங்்களிப்பு்களைச் 
வ்சலுத்துகின்ற ஒருவருக்கு வழங்்கப்்படுகின்றது. 

இந்்த ்கார்டு நீங்்கள் AVS/AI உ்டன் ்காப்பீடு 
வ்சய்யப்்பட்டுள்ளீர்்கள் என்்ப்தற்்கான 
ஆ்தாரத்ள்த வழங்குகிறது. இது ஒவ்வவாரு புதிய 
்பணியமர்த்து�ருக்கும் அனுப்்பப்்ப்ட வவண்டும் 
மற்றும் அது இ்தர �ள்டமுளற்களுக்்கா்க 
உங்்களி்டமும் வ்கட்்கப்்ப்டலாம்.

சதாழில் ்சார்ந்த ஓய்வூதியம்: 2வது தூண்

வ்தாழில் ்சார்ந்்த ஓய்வூதியத் திட்்டங்்கள் ஓய்வு 
வயள்த அள்டந்்தவர்்கள், உயிர்வாழ்்பவர்்கள் 
மற்றும் உ்டற்குளற வ்காண்்ட �்பர்்கள் வ்தா்டர்ந்து 
வருமானம் வ்பறுவள்த ்சாத்தியமாக்குகின்றன. 
இது AVS அல்லது AI ஓய்வூதியத்து்டன் 
(1வது தூண்) இளைந்து வ்சயல்்படுகின்றது.

இது ஒரு வரு்டத்திற்கு CHF 21,330-க்கு 
வமல் வ்பறுகின்ற ்பணியாைர்்களுக்குக் 
்கட்்டாயமான்தாகும் மற்றும் சுயவ்தாழில் 
வ்சய்்பவர்்களுக்கு இது விருப்்பம் ்சார்ந்்த்தாகும். 
அளனத்துப் ்பணியமர்த்து�ர்்களும் 
நிறுவனத்தின் வ்சமநிதி நிறுவனத்து்டன் ்தங்்கள் 
்பணியாைர்்களை ்காப்பீடு வ்சய்ய வவண்டும் 
மற்றும் ்பங்்களிப்பு்களில் குளறந்்த்பட்்சம் ்பாதித் 
வ்தாள்கயாவது அவர்்கள் வ்சலுத்்த வவண்டும்.

ஆயுள் ்காப்பீடு அல்லது தனிப்பட்ட 
வ்சமிப்பு்கள்: 3வது தூண்

உங்்கள் வ்தளவ்கள் மற்றும் உங்்கள் வருவாய் 
வழிமுளற்களைப் வ்பாருத்து, ஒரு ்காப்பீட்டு 
நிறுவனம் அல்லது ்தனியார் வங்கியில் ஆயுள் 
்காப்பீட்டிற்குப் ்பங்்களிப்்பதும் (3வது தூண்) 
்சாத்தியமானது ்தான். 3வது தூண் ்தனிப்்பட்்ட 
வ்சமிப்பு்கள் வடிவிலும் இருக்்கலாம். 
3வது தூண் ்பங்்களிப்பு்களுக்்கா்க உங்்கள் 
வரி்களில் இருந்து அதி்க்பட்்ச வரு்டாந்திரத் 
வ்தாள்க பிடித்்தம் வ்சய்யப்்ப்டலாம், இது 
ஒவ்வவாரு வரு்டமும் மாறு்ப்டலாம். 
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வருவாய் இழப்புஉதவித்சதாள்க்கள் 
(இராணுவ வ்சளவ, ம்கப்வபறு 
அல்லது தந்ளதநிளல விடுப்பு)

சுவிஸ் இராணும், குடிளமப் ்பாது்காப்பு 
அல்லது வ்சஞ்சிலுளவ ்சங்்கம் ஆகியவற்றில் 
்பணிபுரிகின்ற ஒவ்வவாரு �ாளுக்கும், 
மற்றும் ம்கப்வ்பறு விடுப்பு மற்றும் 
இரண்டு வார ்தந்ள்தநிளல விடுப்புக்கும், 
«வருவாய் இழப்பு உ்தவித்வ்தாள்க» (APG) 
வ்பற உங்்களுக்கு உரிளம உள்ைது

நீங்்கள் ஒரு ்பணியாைரா்க இருந்்தால் 
உங்்கள் ்பணியமர்த்து�ரால் அல்லது 
நீங்்கள் ஆ்தாயமுள்ை வ்சயல்்பாடு்களை 
வமற்வ்காள்ைாவிட்்டால் வாட் இழப்பீட்டு 
நிதியத்்தால் இந்்த நிதி ஆ்தரவு வழங்்கப்்படும்.

சுயசதாழில் ச்சய்பவர்்களுக்கு – 

CAISSE CANTONALE VAUDOISE 

DE COMPENSATION AVS

 caisseavsvaud.ch > Particuliers > 
Prestations APG/AMat/APat/APC

வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு

வவளலயின்ளமக் ்காப்பீடு அளனத்துத் 
வ்தாழிலாைர்்களின் ்சம்்பைத்தில் இருந்து 
பிடித்்தம் வ்சய்யப்்படுகின்றது. நீங்்கள் விடுப்பு 
எடுத்்தால் அல்லது வவளலளய இழந்துவிட்்டால் 
இழப்பீடு வ்பற இது உங்்களுக்கு உ்தவுகின்றது.

வவளலயின்ளமக் ்காப்பீட்டுக்குத் ்தகுதி வ்பற, 
விண்ைப்பிப்்ப்தற்கு முன் 2 வரு்டங்்களில் 
குளறந்்த்பட்்சம் 12 மா்தங்்கள் ்பணிபுரிந்திருக்்க 
வவண்டியது அவசியமாகும். அவ்தாடு, 
்பணியாைர்்கள் ்தாமா்க முன்வந்து வவளலளயத் 
துறந்திருக்கும் நி்கழ்வில், அ்பரா்தங்்கள் 
விதிக்்கப்்படுகின்றன மற்றும் ்பணிநீக்்கம் 
வ்சய்யப்்பட்டிருந்்தால் ்காப்பீட்டுத் வ்தாள்க 
இள்த வி்டக் குளறவா்க இருக்்கலாம், 
இதில் ்பல மா்தங்்கைா்கச் வ்சலுத்்தப்்ப்டா்த 
இழப்பீடு்களும் இருக்்கலாம்.

எச்்சரிக்ள்க

EU அல்லது EFTA உறுப்பு �ாட்டின் 
குடிமக்்கைா்க உள்ை ஐவராப்பியர்்களுக்கு, 
குறிப்பிட்்ட நி்பந்்தளன்களின் கீழ், 
AVS அல்லது AI-க்்கான துளை 
உ்தவித்வ்தாள்க்களைப் ்பயன்்படுத்துவது 
ஆ்தாயமுள்ை வ்சயல்்பாடு இல்லாமல் 
்தங்கியிருக்கும் சூழலில் வ்பறப்்பட்்ட 
குடியிருப்பு அனுமதிளய இரத்து 
வ்சய்வ்தற்கு ஒரு ்காரைமா்க அளமயலாம்.

ஒரு மூன்றாம் �ாட்ள்டச் வ்சர்ந்்த 
குடிமக்்களுக்கு, AVS அல்லது AI-க்்கான 
துளை உ்தவித்வ்தாள்க்களில் இருந்து ்பலன் 
வ்பறுவது குடும்்ப மறு ஒருங்கிளைப்ள்பக் 
வ்காருவ்தற்கு ஒரு ்தள்டயா்க இருக்்கலாம
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5.4 ம்கப்வபறு மற்றும் குழந்ளத 
 சதாடர்பான ்காப்பீடு

ம்கப்வபறு ்காப்பீடு

வ்பண் வ்தாழிலாைர்்கள் பிர்சவத்திற்குப் பின்னர் 
குளறந்்த்பட்்சம் 14 வாரங்்கள் ம்கப்வ்பறு 
விடுப்பு எடுத்துக்வ்காள்ை உரிளம உள்ைது.

 ம்கப்வ்பறு விடுப்பின்வ்பாது, தின்சரி 
உ்தவித்வ்தாள்க்கள் என்ற வடிவில் 
்தனது ்சம்்பைத்தில் 80% வ்தாள்களயப் 
வ்பறுவ்தற்கு உரிளம உள்ைது. 

 ம்கப்வ்பறு உ்தவித்வ்தாள்க்களைப் 
வ்பறுவ்தற்கு, பிர்சவத்திற்கு முன்னர் 
9 மா்த ்காலத்திற்கு நீங்்கள் AVS-க்கு 
்காப்பீடு வ்சய்திருக்்க வவண்டும் மற்றும் 
இந்்தக் ்காலத்தின்வ்பாது குளறந்்த்பட்்சம் 5 
மா்தங்்கள் ்பணிபுரிந்திருக்்க வவண்டும். ஒரு 
EU/EFTA �ாட்டில் ்காப்பீடு வ்சய்திருந்்த 
மற்றும் ்பணிபுரிந்்த ்காலங்்களும் ்கைக்கில் 
எடுத்துக்வ்காள்ைப்்படும். குறிப்பிட்்ட 
சூழ்நிளல்களில், இந்்த நி்பந்்தளன்களைப் 
பூர்த்தி வ்சய்யா்த வ்பண்்கள் மண்்டல 
ம்கப்வ்பறு உ்தவித்வ்தாள்க வ்பறலாம்.

குழந்ளத்களின் உதவித்சதாள்க்கள்

ஒவ்வவாரு குழந்ள்தக்கும் குடும்்ப 
உ்தவித்வ்தாள்க (நிதி்சார்ந்்த ஆ்தரவு) 
வ்பறுவ்தற்்கான உரிளமளயயும் சுவிஸ் குடும்்ப 
்பாலிசி வ்காடுக்கிறது. இந்்த உ்தவித்வ்தாள்க்கள் 
்பணியமர்த்து�ரால், அல்லது, ஆ்தாயமுள்ை 
வ்சயல்்களில் ஈடு்ப்டா்த மக்்களுக்கு வாட் 
மண்்டலத்தின் Caisse de compensation du 
canton de Vaud. குழந்ள்த உ்தவித்வ்தாள்க்கள் 
்தானா்கவவ வழங்்கப்்ப்ட மாட்்டாது, வ்காரிக்ள்க 
விடுத்்தால் மட்டுவம வழங்்கப்்படும்.

குழந்ளத உதவித்சதாள்க 

சதாடர்பான த்கவல்

 vd.ch > Thèmes > Aides 
financières et soutien  
social > Aides financières  
et comment les demander > 
Allocations familiales

தந்ளதநிளல ்காப்பீடு

்தந்ள்தநிளல விடுப்பு குழந்ள்த பிறந்்த 
6 மா்தங்்களுக்குள் ்தந்ள்தயருக்கு 
இரண்டு வாரங்்கள் வழங்்கப்்படுகின்றது. 
இந்்த விடுப்ள்ப ஒட்டுவமாத்்தமா்க 
எடுத்துக்வ்காள்ைலாம் (வார இறுதி 
�ாள்்கள் உட்்ப்ட) அல்லது �ாள் ்கைக்கிலும் 
எடுத்துக்வ்காள்ைலாம். பிர்சவத்திற்கு 
முன் ்தந்ள்த 9 மா்தங்்கள் AVS உ்டன் 
்கட்்டாயக் ்காப்பீடு வ்சய்திருக்்க வவண்டும் 
மற்றும் குளறந்்த்பட்்சம் 5 மா்தங்்கள் 
்பணிபுரிந்திருக்்க வவண்டும்.

ம்கப்வ்பறு விடுப்பு வ்பாலவவ, அதி்க்பட்்சம் 
CHF 196 என்ற வரம்புக்குட்்பட்டு, குழந்ள்த 
பிறப்்ப்தற்கு முன் ஆ்தாயமுள்ை வவளல 
மூலம் கிள்டக்கும் ்சரா்சரி வருமானத்தின் 
80% வ்தாள்கக்குச் ்சமமான உ்தவித்வ்தாள்க 
கிள்டக்கும். இரண்டு வாரங்்களுக்கு, 
்தந்ள்தயர்்கள் அதி்க்பட்்சமா்க CHF 2744 
வ்தாள்கயிளனப் வ்பறுவார்்கள்.
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5.5 ்சமூ்க உதவித்சதாள்க

சுருக்்கமா்க

வாட் மண்்டலம் முழுவதும், பிராந்திய ்சமூ்க 
ளமயங்்கள் வாட் �்கராட்சியில் வசிக்கின்ற 
அளனத்து மக்்களுக்கும் நிதி்சார்ந்்த, 
்சமூ்க அல்லது குடும்ப்ப் பிரச்்சளன்கள் 
ஏற்்படும்வ்பாது ்த்கவல், ஆவலா்சளன 
மற்றும் ஆ்தரவு வழங்குகின்றன.

உங்்கள் நிளலளம இவ்வாறு இருந்்தால், 
நீங்்கள் உங்்கள் வீட்டிற்கு அரு்காளமயில் உள்ை 
Centre social régional (CSR) வ்சல்லலாம். 
ஒருங்கிளைந்்த வருமானம், வ்தாழில்முளற 
மறு ஒருங்கிளைப்பு வ்பான்றவற்ளறப் 
வ்பறுவ்தற்கு மற்ற விஷயங்்களு்டன் வ்சர்த்து 
வ்தா்டர்புள்டய அளனத்துக் வ்கள்வி்களுக்கும் 
வல்லு�ர்்கள் உங்்களுக்கு துளைபுரிவார்்கள்.

அரு்காளமயிலுள்ை CENTRE SOCIAL 

REGIONAL (CSR)-ஐக் ்காணவும்

 vd.ch > Thèmes > Aides financières et 
soutien social > Trouver  
un centre social régional (CSR)

எச்்சரிக்ள்க

்சமூ்க உ்தவித்வ்தாள்க வ்பறுவது 
குடியிருப்பு அனுமதி்களைப் வ்பறுவதிலும் 
அவற்ளறப் புதுப்பிப்்பதிலும் ்தாக்்கத்ள்த 
ஏற்்படுத்்தக்கூடும். உண்ளமயில், 
ஒரு குறிப்பிட்்ட வ்தாள்கயிலிருந்து, 
சுவிட்்சர்லாந்தில் குடியிருப்பு 
அனுமதி ளவத்திருப்்பவர்்கள் 
அள்த இழக்்க வ�ரி்டலாம் அல்லது 
அள்தப் புதுப்பிக்கும்வ்பாது 
பிரச்்சளன்களை எதிர்வ்காள்ைலாம்.
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குடும்ப துளண உதவித்சதாள்க்கள் 
(PC FAMILLES)

குடும்்பங்்களுக்்கான மண்்டல துளை 
உ்தவித்வ்தாள்க்கள் (PC Familles) 16 
வயதுக்குட்்பட்்ட குழந்ள்த்களைக் வ்காண்்ட, 
வவளலக்குச் வ்சல்கின்ற மற்றும் ்தங்்கள் 
குடும்்பத்தின் அத்தியாவசியத் வ்தளவ்களைப் 
பூர்த்தி வ்சய்ய முடியா்த குடும்்பங்்களுக்்கா்க 
வடிவளமக்்கப்்பட்டுள்ைன. இந்்த நிதி 
உ்தவியின் ்பலனா்க, ்சம்்பந்்தப்்பட்்ட 
குடும்்பங்்கள் ்சமூ்க உ்தவித்வ்தாள்களயப் 
்பயன்்படுத்்த வவண்டியதில்ளல மற்றும் 
்தங்்கள் ஆ்தாயமுள்ை வ்சயல்்பாட்ள்ட 
வ்பணிக்்காக்்க அல்லது அதி்கரிக்்க முடியும்.
குடும்்பங்்களுக்்கான துளை உ்தவித்வ்தாள்க்கள் 
மா்தாந்திர நிதி உ்தவித்வ்தாள்களயக் 
வ்காண்்ட்தாகும் மற்றும் இளவ முளறயா்க 
நிரூபிக்்கப்்பட்்ட குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு 
மற்றும் உ்டல்�லக்குளறவு வ்சலவு்களுக்்கான 
ஈட்டுத்வ்தாள்க வழங்குகின்றன.

PC Familles உ்தவித்வ்தாள்க வ்பறுவ்தற்கு, 
நீங்்கள் குடியிருக்கும் �்கராட்சியின் Centre 
Régional de décisions PC Familles 
(CRD) ளமயத்திற்குச் வ்சல்லலாம், இ்தற்்கா்க 
நீங்்கள் ஒரு விண்ைப்்பப் ்படிவத்ள்தப் பூர்த்தி 
வ்சய்து ்தர வவண்டும். இந்்த நிறுவனங்்கள் 
வ்தளவயான ்த்கவளல உங்்களுக்கு 
வழங்குகின்றன மற்றும் ஒரு வ்காப்பிளன 
உருவாக்்க உங்்களுக்கு உ்தவுகின்றன.

அரு்காளமயில் உள்ை 

CENTRE REGIONAL 

DE DECISIONS-ஐக் ்காணவும்

 vd.ch > Thèmes > Aides  
financières et soutien  
social > Aides financières et comment 
les demander > PC Familles

Centre social régional
Bex

 Avenue de la Gare 14
 1880 Bex

 024 557 27 27
 csr.bex@vd.ch

Échallens

 Rue des Champs 5
 1040 Échallens

 021 622 75 55
 csr@araspe.ch

Est lausannois-Oron-Lavaux – தளம் Pully

 Avenue de Villardin 2
 1009 Pully

 021 557 84 00
 csr.pully.info@aras.vd.ch 

Est lausannois-Oron-Lavaux – தளம் Oron

 Le Bourg 11
 Case postale 54 | 1610 Oron-la-Ville

 021 557 19 55
 csr.oron.info@aras.vd.ch 

PC FAMILLES
உதவித்சதாள்க்களைப் 
சபறுவதற்்கான நிபந்தளன்கள்

 வாட் மண்்டலத்தில் குளறந்்த்பட்்சம் 
3 வரு்டங்்கள் நிரந்்தரமா்கக் 
குடியிருப்்பவரா்க இருக்்க வவண்டும் 
மற்றும் ஒரு வ்சல்லத்்தக்்க குடியிருப்பு 
அனுமதி ளவத்திருக்்க வவண்டும் 

 ்பகிரப்்பட்்ட வீட்டில் 16 வயதுக்குட்்பட்்ட 
குழந்ள்த்களு்டன் வசிக்்க வவண்டும்

 குடும்்பங்்களுக்்கான மண்்டல துளை 
உ்தவித்வ்தாள்க்கள் (LPCFam) 
குறித்்த ்சட்்டத்தில் வளரயறுக்்கப்்பட்்ட 
்தரநிளல்களின்்படி, குடும்்பச் 
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Junova

 Rue des Pêcheurs 8A
 1400 Yverdon-les-Bains

 024 557 76 76
 csr.junova@aras.vd.ch

Morges-Aubonne-Cossonay

 Rue de Couvaloup 10
 Case postale 982 | 1110 Morges 1

 021 804 98 98
 csr.morges@aras-vd.ch 

Moudon

 Place Saint-Etienne 6
 1510 Moudon

 021 557 86 80
 csr.broye-vully@vd.ch

Nyon

 Rue des Marchandises 17
 1260 Nyon

 021 338 99 38
 csr.nyon@vd.ch

வமற்கு Lausanne

 Avenue du 14-Avril 8
 1020 Renens

 021 316 84 00/01/02
 csr.ouest-lausannois@vd.ch

Penthalaz

 Place Centrale 5
 1305 Penthalaz

 021 622 75 55
 csr@araspe.ch 

Payerne

 Rue des Terreaux 1
 Case postale 144 | 1530 Payerne

 026 557 30 50
 csr.broye-vully@vd.ch 

Prilly

 Rue des Métiers 1
 1008 Prilly

 021 622 74 00
 csr@araspe.ch 

Riviera – Montreux தைம்

 Avenue Claude-Nobs 14
 Case postale 1009 | 1820 Montreux 1

 021 962 78 60
 csrriviera@arasriviera.ch

Riviera – Vevey தைம்

 Rue du Collège 17
 Case postale 1112 | 1800 Vevey

 021 925 53 33
 csrriviera@arasriviera.ch

Service social Lausanne
்சமூ்கத் ்த்கவல் 

 Place Chauderon 4 
 Case postale 5032 | 1002 Lausanne

 021 315 75 11
 ssl@lausanne.ch
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5.6 பி்ற ்காப்பீடு்கள்

தீ மற்றும் இயற்ள்கக் கூறு்கள் ்காப்பீடு (ECA)

வாட் மண்்டலத்தில் உங்்கள் �்கரும் மற்றும் 
�்கராச் வ்சாத்து்களுக்கு ECA உ்டன் தீ 
மற்றும் இயற்ள்கக் கூறு்கள் ்காப்பீடு 
வ்சய்துவ்காள்வது ்கட்்டாயமாகும். 

கூடுதல் த்கவல்

Établissement cantonal d’assurance

 Avenue du Grey 111
 Case postale | 1002 Lausanne

 058 721 21 21 

குடிளமப் வ்பாறுப்பு மற்றும் வீட்டுக் 
்காப்பீடு ஆகியளவ உங்்கள் பிள்ளை்கைாலும் 
உங்்கைாலும் ்தற்வ்சயலா்க ஏற்்படும் 
வ்ச்தம் உட்்ப்ட, அளனத்து வள்கயான 
வ்ச்தங்்களில் இருந்தும் உங்்கள் வீட்ள்டயும் 
உள்டளம்களையும் ்காப்பீடு வ்சய்துவ்காள்ை 
உ்தவுகின்றன. இது ்பரிந்துளரக்்கப்்படுகின்றது, 
ஆனால் ்கட்்டாயமில்ளல. ஆனாலும், 
்பல்வவறு அதி்காரி்கள் அள்தக் வ்காருவ்தால், 
்தங்குமி்டத்ள்தக் ்கண்்டறிய இது 
்கட்்டாயமா்கத் வ்தளவப்்ப்டலாம்.

்கார் ்காப்பீடு

வமாட்்டார் வா்கனக் ்காப்பீடு 
்கட்்டாயமான்தாகும் மற்றும் இது 
உங்்கைால் அல்லது வவவறாரு ்சாளலப் 
்பயனரால் ஏற்்படுத்்தப்்படும் அளனத்து 
வ்ச்தங்்களில் இருந்தும் உங்்கள் 
்காருக்கு / வமாட்்டார்ள்சக்கிளுக்கு 
்காப்பீடு வ்பற உ்தவுகிறது.

சி்றப்புக் ்காப்பீடு 

உங்்கள் வ்தளவ்களைப் வ்பாருத்து, பிற 
்காப்பீட்டு வள்க்களும் கிள்டக்கின்றன: 
விலங்கு்கள், ்பயைம், ்சட்்டப்பூர்வப் 
வ்பாறுப்பு வ்பான்றளவ. ்பல ்தனியார் 
்காப்பீட்டு நிறுவனங்்கள் இந்்தச் வ்சளவ்களை 
வழங்குகின்றன. இளையத்்தைத்தில் ்பல்வவறு 
்காப்பீட்டுச் ்சலுள்க்கள் ஒப்பீடு்கள் உள்ைன.

உங்்கள் ்காப்பீட்டுடன் 
்கருத்துவவறுபாடு உள்ைதா?

்தனியார் ்காப்பீடு மற்றும் சுவா குளறதீர்ப்பு 
அறக்்கட்்டளை ஆகியளவ உங்்கள் 
்காப்பீட்டு நிறுவனத்து்டனான வழக்கு்களில் 
உங்்களுக்கு ஆ்தரவளிக்்க முடியும். மத்தியஸ்்த 
அலுவல்கம் ்காப்பீடு வ்சய்வ்தருக்கு 
்கட்்டைமில்லா வ்சளவளய வழங்குகிறது 
மற்றும் ்காப்பீட்டுச் ்சட்்டத்தின் கீழ் 
வழக்கு்களை விளரவா்க ஆய்வு வ்சய்கிறது.

கூடுதல் த்கவல்

Fondation Ombudsman

 076 651 41 65
 ombudsman-assurance.ch
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5.7 வரி்கள்

வரி்கள்

நீங்்கள் வாட் �்கராட்சியில் வசிப்்ப்தால் 
அல்லது நீங்்கள் அங்கு ்தங்கியிருப்்ப்தா்க 
பிற ஆவைங்்கள் மூலம் வ்தரியவருவ்தால் 
(்தங்கியிருத்்தல், ்கட்்ட்டங்்களின் 
உள்டளமயுரிளம அல்லது அனு்பவ 
உரிளம, சுயாதீன வ்சயல்்பாடு வ்பான்றளவ) 
உங்்களுக்கு வரி விதிக்்கப்்பட்டுள்ைது. இரண்டு 
வள்கயான வரி விதிப்பு முளற்கள் உள்ைன:

 நிறுத்திளவப்பு வரி (B, L, F, N, 
Ci அனுமதி வ்பான்றளவ). உங்்கள் 
்பணியமர்த்து�ர் உங்்கள் ்சம்்பைத்திலிருந்து 
வ�ரடியா்க வரிப்பிடித்்தம் வ்சய்கிறார்.

 வரு்டாந்திர உறுதிவமாழி (C அனுமதி 
மற்றும் சுவிஸ் குடிமக்்கள்).

 நளடமுள்றத் த்கவல்

வ்காள்ள்கயைவில், B அனுமதி ளவத்துள்ை 

மக்்களுக்கு வருவாய் மூலத்திலிருந்து வரிப் 

பிடித்்தம் வ்சய்யப்்படுகின்றது, ஆனால் சில 

நி்கழ்வு்களில் அவர்்கள் ஒரு வரு்டாந்திர 

உறுதிவமாழிளய முடிக்்க வவண்டும். 

நீங்்கள் ஒவ்வவாரு வரு்டமும் உங்்கள் 
வரிக் ்கைக்ள்க முடிக்்க வவண்டும் 
(இளையத்்தைத்தின் மூலம் வ்சய்யலாம்). 
உங்்களுள்டய இன்ளறய ்சம்்பைத்திலிருந்து 
மா்தாந்திரத் ்தவளை்கைா்கச் வ்சலுத்துவ்தன் 
மூலம் அடுத்்த ஆண்டில் உங்்கள் வரிக் 
்கைக்கீட்ள்டப் வ்பற்றவு்டன் ஒட்டுவமாத்்தமா்க 
நீங்்கள் வரி வ்சலுத்்த வவண்டியதில்ளல. 
இந்்த விஷயம் வ்தா்டர்்பான எல்லாத் 
்த்கவல்்களையும் மண்்டல வரி நிர்வா்கத்தி்டம் 
(ACI) நீங்்கள் அறிந்துவ்காள்ைலாம். 

AVIVO PERMANENCES IMPÔTS

 avivo-vaud.ch > Permanences

ADMINISTRATION CANTONALE 

DES IMPÔTS (ACI)

 Route de Berne 46 1014 Lausanne
 021 316 00 00
 info.aci@vd.ch
 vd.ch/impots

PARLONS CASH! உதவித் சதாளலவபசி

நிதி்சார்ந்்த சிரமங்்கள் வ்தா்டர்்பா்க ஏ்தாவது 
வ்கள்வி அல்லது பிரச்்சளன உங்்களுக்கு 
இருந்்தால் (வ்சலுத்்தப்்ப்டா்த பில்்கள், Office 
des poursuites இ்டமிருந்து அஞ்்சல் 
வ்பான்றளவ), வாட் உ்தவித்வ்தாளலவ்பசி 
«Parlons Cash»-ஐ திங்்கள் மு்தல் வியாழன் 
வளர 8:30 a.m. மு்தல் 1 p.m. மணி்களுக்கு 
இள்டவய 0840 4321 00 என்ற எண்ணில் 
நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். ்பை 
விஷயங்்களில் நிபுைத்துவம் வ்பற்ற ஒரு 
்சமூ்கப் ்பணியாைர் உங்்கள் வ்கள்வி்களுக்குப் 
்பதிலளிப்்பார் மற்றும் வ்தளவப்்பட்்டால் 
உங்்களுக்கு வழி்காட்டுவார், நிச்்சயமா்க 
இது ்கட்்டைமில்லாச் வ்சளவ ஆகும்.

நளடமுள்ற மற்றும் 
்காலக்ச்கடுக்்கள்

்பணியாைர்்கள், வவளல அல்லது வருமானம் 
இல்லா்தவர்்கள், வவளலயின்ளமக் 
்காப்பீட்டு உ்தவித்வ்தாள்க்களின் ்பலளனப் 
வ்பறு்பவர்்கள், வ்தாழில் ்பழகு�ர்்கள், 
மாைவர்்கள் மற்றும் (18 வயதுக்கு 
வமற்்பட்்ட) மற்றவர்்கள் ஒவ்வவாரு 
வரு்டமும் மார்ச் 15-ஆம் வ்ததி வளர ்தங்்கள் 
வரிக் ்கைக்ள்கத் ்தாக்்கல் வ்சய்வ்தற்்கான 
வ்பாறுப்புக் வ்காண்டுள்ைனர்.

எந்்தவவாரு வரி வ்சலுத்து்பவரும் வரிக் 
்கைக்ள்கத் ்தாக்்கல் வ்சய்வ்தற்்கான 
்காலக்வ்கடுளவ நீட்டிக்குமாறு 
வ்காரலாம். அனுமதிக்்கப்்பட்்ட 
வ�ரத்திற்குள் உங்்கள் உறுதிவமாழிளய 
நீங்்கள் ்சமர்ப்பிக்்காவிட்்டால், 
நீங்்கள் CHF 50 ்கட்்டைத்து்டன் 
அளழப்்பாளை்களைப் வ்பறுவீர்்கள்.
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6.1 எங்வ்க, யாரிடம் 
 ஆவலாசிக்்க வவண்டும்?

சுவிஸ் உடல்நல அளமப்பு 

சுவிட்்சர்லாந்திலும் வாட் மண்்டலத்திலும் 
்பராமரிப்புத் ்தரம் ்பரவலா்க 
அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்டுள்ைது. ஓர் உ்டல்�லப் 
பிரச்்சளன ஏற்்படும் ்பட்்சத்தில் 
எண்ைற்ற மருத்துவமளன அளமப்பு்கள் 
மற்றும் மருத்துவர்்கள் உங்்களுக்கு 
உ்தவத் ்தயாரா்க இருக்கிறார்்கள்.

நீங்்கள் வந்்தள்டந்்தவு்டன் 3 மா்தங்்களுக்குள், 
்கட்்டாயமா்க உ்டல்�லக் ்காப்பீடு 
எடுத்துக்வ்காள்ை வவண்டும். இந்்தக் 
்கட்்டாய �ள்டமுளற முக்கியமான்தாகும், 
ஏவனன்றால் மருத்துவச் வ்சளவ்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் விளல உயர்ந்்தளவ. உங்்கள் 
்காப்பீட்டு அட்ள்ட மூலம், நீங்்கள் உங்்கள் 
மருத்துவரி்டம் அல்லது மருத்துவமளனக்குச் 
வ்சன்றால் மருத்துவச் வ்சலவு்களின் ஒரு 
்பகுதி உங்்கள் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டின் மூலம் 
வ்சலுத்்தப்்படும். «Complémentaire» என 
அளழக்்கப்்படுகின்ற ்கட்்டாயமற்ற மருத்துவக் 
்காப்பீடும் நீங்்கள் எடுத்துக்வ்காள்ைலாம், இது 
கூடு்தல் வ்சலவு்களை உள்ை்டக்குகிறது.

கூடுதல் த்கவல்

  5.2 உ்டல்�லக் ்காப்பீடு 

சில சிறப்பு சிகிச்ள்ச ஆவலா்சளன்களுக்கு 
(பிசிவயாவ்தரபி, வ்தாழில்்சார் சிகிச்ள்ச, 
இயற்ள்க மருத்துவம்) ்கட்்டாய உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்டின் மூலம் ஈட்டுத்வ்தாள்க 
வ்பறுவ்தற்கு உங்்கள் GP இ்டமிருந்து ்பரிந்துளர 
வ்தளவப்்படுகிறது. மருத்துவமளனயில் 
வ்சர்க்்கப்்படும் நி்கழ்வில் அல்லது 
இவற்றில் உள்ை்டங்கும் வ்சளவ்கள் ்பற்றிய 
்சந்வ்த்கங்்களுக்கு, மு்தலில் உங்்கள் உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்ள்டப் ்பார்த்துக்வ்காள்வது சிறந்்தது.

எச்்சரிக்ள்க

்கண் மற்றும் ்பல் மருத்துவச் 
வ்சலவு்கள் உ்டல்�லக் ்காப்பீட்டில் 
வ்சர்த்துக்வ்காள்ைப்்படுவதில்ளல!
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ஓர் உடல்நலப் பிரச்்சளன ஏற்படும்வபாது 
என்ன ச்சய்ய வவண்டும்?

1.  உங்்கள் மருத்துவளரத் 
சதாடர்புச்காள்ைவும்

உங்்களுக்கு ஒரு குடும்்ப மருத்துவர் 
நியமிக்்கப்்பட்்டவு்டன், உங்்களுக்கு 
உ்டல்�லக்குளறவு, மி்தமான தீவிரம் 
வ்காண்்ட வி்பத்து அல்லது உைவியல் ரீதியான 
மனவவ்தளன ஏற்்படும்வ்பாது, அவர் ்தான் 
நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ை வவண்டிய �்பரா்க 
இருப்்பார். உங்்கள் மருந்்தாளு�ளரயும் நீங்்கள் 
்கலந்்தாவலாசிக்்கலாம். உங்்களைப் ்பற்றி �ன்கு 
அறிந்்த மற்றும் உங்்கள் உ்டல்�ல நிளலளய 
மதிப்பிட்டு உங்்கள் ்பராமரிப்புக்கு ஏற்்பாடு 
வ்சய்கின்ற �்பரு்டன் நீங்்கள் வ்பசுவீர்்கள்.

2.  அளழப்பு ளமயத்ளதத் 
சதாடர்புச்காள்ைவும்.

உங்்களுக்கு மருத்துவர் இல்ளலவயன்றால் 
அல்லது அவர் ்பதிலளிக்்கவில்ளல என்றால், 
அளழப்பு மருத்துவர்்களுக்்கான அளழப்பு 
ளமயம் 0848 133 133 என்ற எண்ணில் ஒரு 
�ாளில் 24 மணிவ�ரமும் ்பதிலளிக்கின்றது 
(உள்ளூர் ்கட்்டைம்). இந்்த எண் வாட் 
மண்்டலம் முழுவதும் வ்சல்லு்படியாகும். 
அளழப்பு ளமயத்தில் அளழப்பு்களுக்குப் 
்பதிலளிக்்க சிறப்புப் ்பயிற்சி வ்பற்ற 
உ்டல்�ல வல்லு�ர்்கள் (வ்சவிலியர்்கள்) 
்பணியமர்த்்தப்்பட்டுள்ைனர். அவர்்களில் 
ஒருவர் உங்்கள் சூழ்நிளலளய மதிப்பீடு 
வ்சய்து, மி்கப் வ்பாருத்்தமான அளமப்பு 
குறித்து உங்்களுக்கு ஆவலா்சளன வழங்குவார் 
மற்றும் உங்்களை வழி�்டத்துவார். அவ்தாடு, 
இந்்த வல்லு�ர்்கள் ்பல வமாழி்களில் 
உங்்களுக்குப் ்பதிலளிக்்க முடியும்.

3.  ஐத் சதாடர்புச்காள்ைவும் 
Centre médico-social

உங்்கைால் வீட்ள்ட விட்டு வர முடியாவிட்்டால், 
மண்்டலத்தின் அளனத்துப் பிராந்தியங்்களிலும் 
்தாதிப் ்பராமரிப்பு, வீட்டு உைவு விநிவயா்கம் 
மற்றும் ்பராமரிப்பில் உ்தவி ஆகியவற்ளற 
Centre médico-social (CMS) வழங்குகிறது.

மருத்துவளரக் ்கண்டறிதல்

சுவிட்்சர்லாந்தில், குடிமக்்கள் வ்பாதுவா்க ஒரு 
«குடும்்ப மருத்துவளர» வ்பற்றிருக்கிறார்்கள். 
வ்தளவ்களைப் வ்பாருத்து ஒரு வ்பாது மருத்துவர் 
உங்்களை ஒரு வல்லு�ரி்டம் ்பரிந்துளரக்்க 
முடியும். உங்்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு மருத்துவர் 
அல்லது குழந்ள்த்கள்�ல மருத்துவளரக் 
்கண்்டறிய, நீங்்கள் Société vaudoise de 
médecine (SVM)-ஐத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். 
Fédération suisse des médecins FMH-இன் 
இளையத்்தைத்திலும் நீங்்கள் ்பார்ளவயி்டலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

Société vaudoise de médecine (SVM)

 Chemin de Mornex 38
 Case postale 7443 | 1002 Lausanne

 021 651 05 05
 info@svmed.ch
 svmed.ch 

மருத்துவர்்கைால் வ்ப்சப்்படும் 
வமாழிளயக் குறிப்பிடுகின்ற 
பின்வரும் இளையத்்தைத்ள்தயும் 
நீங்்கள் ்கலந்்தாவலாசிக்்கலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

Société vaudoise de médecine (SVM)

 doctorfmh.ch 

 ஆவலா்சளன

உங்்கள் குடும்்ப மருத்துவர் ஒப்்பந்்தம் வ்சய்துள்ை 

்காப்பீட்டின்்படி நியமிக்்கப்்ப்டலாம் அல்லது 

்காப்பீட்்டாைரால் நியமிக்்கப்்பட்்ட மருத்துவர்்களின் 

்பட்டியலில் இருந்து வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்ப்ட வவண்டும். 

அ்தன் பிறகு அவளரத் வ்தர்ந்வ்தடுத்துள்ை 

்காப்பீடு வ்சய்துள்ை �்பர்்களின் மருத்துவக் 

்கண்்காணிப்புக்கு வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட குடும்்ப 

மருத்துவர் வ்பாறுப்வ்பற்்பார். அ்தன் பிறகு உங்்கள் 

வ்தளவ்களைப் வ்பாருத்து அவர் உங்்களை ஒரு 

வல்லு�ரி்டம் ்பரிந்துளரப்்பார். நீங்்கள் ்காப்பீட்டின் 

மூலம் ஈட்டுத்வ்தாள்க வ்பற விரும்பினால் வ்பாது 

மருத்துவர் மூலமும் நீங்்கள் வ்சல்ல வவண்டியிருக்கும்.
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கூடுதல் த்கவல்

Association vaudoise d’aide et de

soins à domicile (AVASAD)

 Avenue de Chavannes 37
 1014 Lausanne

 021 623 36 36
 info@avasad.ch
 avasad.ch

 ஆவலா்சளன

மருத்துவர், ்பல் மருத்துவர், மருத்துவமளன அல்லது 

ளமயத்து்டன் நீங்்கள் வ்சல்ல வவண்டியிருந்்தால், 
வாட் வ்சஞ்சிலுளவச் ்சங்்கத்தின் வ்பாக்குவரத்து 

வ்சளவளய அளழக்்கலாம். ்தன்னார்வலர்்கள் 

்தங்்களின் ்தனிப்்பட்்ட வா்கனம் கிள்டக்்கச் வ்சய்து, 
ஒவ்வவாரு வவளல �ாளிலும் அளழக்்கலாம். 

்கட்்டைங்்கள் அளழத்துச் வ்சல்வ்தற்்கான ஒரு 

வ்தாள்களய உள்ை்டக்கியது, பின்னர் ்பயணித்்த 

தூரத்தின் அடிப்்பள்டயில் ்கைக்கி்டப்்படும். 

  croixrougevaudoise.ch > J’ai besoin d’aide > 
Transports de personnes à mobilité réduite

4.  அவ்சர்கால வ்சளவ்களைத் 
சதாடர்புச்காள்லவும்

உயிருக்கு ஆ்பத்்தான அவ்சரநிளலயில், 
அளழக்்க வவண்டிய எண் 144 (ஆம்புலன்ஸ்). 
144 எண் ஆ்பத்்தான அவ்சரநிளல்களுக்கு 
ஒதுக்்கப்்பட்டுள்ைது. உங்்கள் உயிருக்வ்கா 
அல்லது மற்றவர்்களின் உயிருக்வ்கா 
ஆ்பத்து ஏற்்பட்்டாலும், மருத்துவ மற்றும் 
சு்கா்தார உ்தவி வ்தளவப்்பட்்டாலும் இள்த 
அளழக்்கவும். அவ்சரமா்க இருந்்தாலும், 
சுற்றித் திரிந்்தால், வீட்டிற்கு அருகில் உள்ை 
மருத்துவமளனக்குச் வ்சல்ல வவண்டும்.

அவர்்களின் வருமானம் அல்லது உ்டல்�லக் 
்காப்பீட்டுத் வ்தா்டர்ள்பப் வ்பாருட்்படுத்்தாமல் 
உயிருக்கு ஆ்பத்்தான அவ்சரநிளல்களில் 
அளனத்து மக்்களுக்கும் சிகிச்ள்ச அளிக்்க 
அவ்சர வ்சளவ்கள் ்க்டளமப்்பட்டிருக்கின்றன 
என்்பள்த நிளனவில் வ்காள்ைவும்.

பன்சமாழி உடல்நலத் த்கவல்

சுவிஸ் வ்சஞ்சிலுளவச் ்சங்்கத்தின் 
உ்டல்�லப் பிரிவில் நிளறயத் 
்த்கவல்்கள் இ்டம்வ்பற்றுள்ைன 
மற்றும் இதில் 18 வமாழி்களில் 
்பதிவிறக்்கம் வ்சய்யத்்தக்்க சிற்வறடு்கள் 
கிள்டக்கின்றன. கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டவும்:

 migesplus.ch/fr 

சபற்வ்றாரின் உரிளம்கள்

உ்டல்�லம் வ்தா்டர்்பான �ள்டமுளற்கள் 
அல்லது சிகிச்ள்சயாைர் அல்லது 
்காப்பீட்்டாைரு்டன் வமா்தல் 
ஏற்்பட்்டால் ஆவலா்சளனக்்கா்க.

கூடுதல் த்கவல்

Organisation suisse des patients (OSP)

 CHUV | Chemin de Mont-Paisible 18
 1011 Lausanne

 021 314 73 88
 spo.ch 

«வ�ாயாளி்களின் உரிளம்கள் குறித்்த 
அத்தியாவசியக் ்கருத்து்களைத்» வ்தரிவிக்கும் 
சிற்வறடு அவற்றின் சுருக்்கத்து்டன் 
்பல வமாழி்களில் கிள்டக்கிறது, கீவழ 
உள்ை ்பக்்கத்ள்தப் ்பார்க்்கவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 vd.ch > Santé, soins et handicap > 
Patients et résidants: droits et qualité 
de soins > Les droits des patients
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அவ்சர்கால எண்்கள்

்காவல்துள்ற
 117

தீயளணப்பு வீரர்்கள்
 118

ஆம்புலன்ஸ்
 144

நஞ்வ்சற்்றம்
Tox Info Suisse – சுவிஸ் 
�ச்சுயியல் ்த்கவல் ளமயம்

 145 ou 044 251 51 51

இளைஞர்
Pro Juventute – குழந்ள்த்கள் மற்றும் 
இளைவயாருக்்கான உ்தவித் வ்தாளலவ்பசி

 147

சதாளலவபசி வழி மருத்துவர்்கள்
 0848 133 133 (உள்ளூர் ்கட்்டைம்)

உதவித் சதாளலவபசி
La Main Tendue – உ்தவி மற்றும் 
ஆ்தரவு வ்தளவப்்படு்பவர்்களுக்்கான 
24-மணிவ�ர வ்தாளலவ்பசி இளைப்பு

 143 (ஒரு அளழப்புக்கு CHF 0.20)

வன்முளற
Centre d’accueil MalleyPrairie – 
குடும்்ப வன்முளற ்பற்றிய சிறப்பு 
ஆவலா்சளன்களுக்்கான 24 மணிவ�ர வ்சளவ

 021 620 76 76

விமான மீட்பு
வர்கா

 1414

அடிளமயாதல்

அடிளமயாதல் துள்றயில் வதசிய தி்றன் ளமயம்
வ்பாள்தப்வ்பாருள் மூலம் (புள்கயிளல, மது, 
மருந்து்கள் அல்லது வ்பாள்தப்வ்பாருள்்கள்) 
அல்லது வ்பாள்தப்வ்பாருள் இல்லாமல் 
(மீத்வ்தா்டர்பு, சூ்தாடு்தல் மற்றும் ்சாப்பிடுவதில் 
வ்காைாறு்கள்) அடிளமயா்தல் பிரச்்சளன்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை அளனத்து மக்்களையும் 
்பாதிக்்கலாம். சுவிஸ் அடிளமயா்தல் வ்பார்ட்்டல் 
ஏ்தாவது அடிளமயா்தல் வ்தா்டர்்பான 
பிரச்்சளனயால் ்பாதிக்்கப்்பட்டுள்ை மக்்கள் 
மற்றும் குடும்்பங்்களுக்கு உ்தவி வழங்குகிறது.

 addictionsuisse.ch 

உடல்நல வமம்பாடு

Unisanté
Unisanté, லாவ்சனில் வ்பாது மருத்துவம் 
மற்றும் வ்பாது சு்கா்தாரத்துக்்கான ளமயம் 
மற்ற விஷயங்்களு்டன் வ்சர்த்து வாட் 
மண்்டலத்தில் வசிப்்பவர்்களின் உ்டல்�லம் 
வ்தா்டர்்பான வமம்்பாடு்கள் மற்றும் ்தடுக்்க 
வவண்டியளவ வ்தா்டர்்பான ஆவலா்சளன 
வழங்குகிறது. இந்்தத் ்த்கவல் நிறுவனத்தின் 
இளையத்்தைத்தில் கிள்டக்கின்றது 
மற்றும் இது குறிப்்பா்க உைவு, உ்டல் 
வ்சயல்்பாடு, புள்க பிடித்்தல் மற்றும் ்பாலியல் 
ஆவராக்கியம் வ்தா்டர்புள்டய்தா்க உள்ைது. 
இ்தயக்குழலிய வ�ாய்்கள், மார்்ப்க மற்றும் 
வ்பருங்கு்டல் புற்றுவ�ாய் ்கண்்டறிவ்தற்்கான 
்பரிவ்சா்தளன்களும் வழங்்கப்்படுகின்றன.

 unisante.ch/fr > Promotion prévention
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6.2 சபற்வ்றார்நிளல மற்றும் பி்றப்பு

பி்றப்புக்கு முன்

்கர்ப்்ப்காலம் முழுவதும், ஒரு ம்கப்வ்பறு 
மருத்துவர் மற்றும் /அல்லது ம்கப்வ்பறு 
மருத்துவ உ்தவியாைர் வ்தா்டர் ்கண்்காணிப்பு 
மற்றும் ்கர்ப்்பம் ்பற்றிய ஆவலா்சளன்களை 
வழங்குகின்றனர். இது வ்தா்டர்்பான வ்சலவு்கள் 
்காப்பீடு மூலம் வ்சலுத்்தப்்படுகின்றன. 
அவ்வாறான ஒன்ளறக் ்கண்்டறிய, நீங்்கள் 
வாட் மருத்துவ ்சங்்கத்ள்த அல்லது சுயாதீன 
வாட் ம்கப்வ்பறு மருத்துவ உ்தவியாைர்்கள் 
குழுளவ நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

ஹாட்ளலன்்கள்
சுயாதீன வாட் ம்கப்வ்பறு மருத்துவ உ்தவியாைர்்களின் 

ஹாட்ளலன் (10 a.m.-6 p.m.- 24/7)
 021 213 79 05
 votresagefemme.ch 

சுயாதீன ம்கப்வபறு மருத்துவ உதவியாைர்்கள்
  hebamme.ch > Parents > 

  Votre sage-femme >  
  Sages-femmes indépendantes 

பிர்சவத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் 
உங்்களுக்குத் ்த்கவல் வ்தரிவிக்்கவும் 
ஆவலா்சளன வழங்்கவும் பிற 
வல்லு�ர்்களும் ்தயாரா்க உள்ைனர்.

Fondation PROFA
வாட் மருத்துவமளன்களின் ம்கப்வ்பறு பிரிவு்கள் 
மற்றும் PROFA அறக்்கட்்டளை ஆகியளவ 
்தாய்மார்்களுக்கும் ்தந்ள்தக்கும் ்பாலியல் 
உ்டல்�ல ஆவலா்ச்கர், ம்கப்வ்பறு மருத்துவ 
உ்தவியாைர் அல்லது ்சமூ்கப் ்பணியாைர் 
மூலம் PROFA அறக்்கட்்டளையின் ்பல்வவறு 
பிராந்திய ளமயங்்களில் இர்கசிய இலவ்ச 
ஆவலா்சளனளய வழங்குகின்றன. உங்்கள் 
வீட்டிற்கு அரு்காளமயில் உள்ை ஒரு ளமயத்ள்தக் 
்கண்்டறிய, நீங்்கள் அவர்்களைத் வ்தாளலவ்பசியில் 
வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம் அல்லது அவர்்களுள்டய 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டலாம்:

 021 631 01 50 
 profa.ch/cp

Association PanMillar
PanMilar ்சங்்கம் ்சமூ்க 
வமாழிவ்பயர்ப்்பாைர்்களின் துளையு்டன் 
பிர்சவ ஆயத்்தப் ்பா்டவ�றி்களை ்பல 
வமாழி்களில் வழங்குகிறது. அவர்்களுள்டய 
இளையத்்தைம் 30-க்கு வமற்்பட்்ட 
வமாழி்களில் வமாழிவ்பயர்க்்கப்்பட்டுள்ைது. 

 077 410 20 24
 secretariat@panmilar.ch
 pan-milar.ch

Association Appartenances 
Appartenances ்சங்்கம் 3்கர்ப்்பம், பிறப்பு 
மற்றும் குழந்ள்தப் ்பருவம்3 வ்தா்டர்்பா்க 
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்களை வழங்குகிறது.

Espace Femmes Vevey

 Rue des Communaux 2A
 1800 Vevey

 021 922 45 23
 ef.vevey@appartenances.ch

Espace Femmes Lausanne 

 Rue des Terreaux 10, 4வது தளம்
 1003 Lausanne

 021 351 28 80
 ef.lausanne@appartenances.ch 

பிர்சவத்திற்குப் பின்னர்

்தாய் மற்றும் வ்சய் ்பராமரிப்புக்கு, சுயாதீன வாட் 
ம்கப்வ்பறு மருத்துவ உ்தவியாைர்்கள் ்கர்ப்்ப்காலம் 
முழுவதும் ஆ்தரவும் ்பயிற்சியும் அளிக்கிறார்்கள் 
மற்றும் ம்கப்வ்பறு வார்டிலிருந்து நீங்்கள் திரும்பி 
வந்்தவு்டன் வீட்டில் உங்்களுக்கு ஆவலா்சளன 
வழங்குகிறார்்கள். AVASAD மற்றும் Espace 
Prévention-இல் ்பணிபுரியும் ஆரம்்ப்கால 
குழந்ள்தப்்பருவ வ்சவிலியர்்கள் வீட்டு 
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ஆவலா்சளன்கள், பிர்சவத்திற்குப் பிந்ள்தய 
கூட்்டங்்கள் அல்லது ்பல்வவறு ்பணிமளன்கள் 
/ குழு ்பா்டவ�றி்கள் ஆகியவற்ளறக் ள்கயில் 
எடுத்துக்வ்காண்டு ஆவலா்சளன வழங்குவார்்கள்.

உங்்கள் ்கர்ப்்ப்காலம் முழுவதும், அல்லது 
உங்்கள் குழந்ள்த பிறந்்த பின்னரும், 
ம்கப்வ்பறு மருத்துவ உ்தவியாைரி்டம் இருந்து 
்தனிப்்பயனாக்்கப்்பட்்ட ஆ்தரவின் ்பலளன 
நீங்்கள் வ்பற விரும்பினால், உங்்களுக்கு 
அரு்காளமயில் உள்ை ம்கப்வ்பறு மருத்துவ 
உ்தவியாைளர நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

 votresagefemme.ch > Changer la zone >  
Pour le public > Rechercher 
une sage-femme

ஆரம்ப்கால குழந்ளதப்பருவ ச்சவிலியர்்கள் 
ஓர் AVASAD ஆரம்்ப்கால குழந்ள்தப்்பருவ 
வ்சவிலியரி்டமிருந்து இல்லப் ்பார்ளவயி்டல் 
மூலம் நீங்்கள் ்பலன் வ்பற விரும்பினால், 
நீங்்கள் வசிக்கும் பிராந்தியத்திற்கு ஏற்்ப 
அவர்்களைத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

கிழக்கு Vaud

 021 925 09 80 

La Côte

 021 804 66 40 

Lausanne மற்றும் அதன் பகுதி

 021 641 08 10

வடக்கு Vaud-Broye

 024 420 31 15 
 avasad.ch

Espace prévention
பிராந்தியத் திறன்்கள் ளமயம் உ்டல்�ல 
வமம்்பாடு மற்றும் ்தடுத்்தல் பிரிவு்களில், 
குறிப்்பா்க ஆரம்்ப்கால குழந்ள்தப்்பருவம் 
பிரிவில் வ்சயல்்படுகின்றது.

 espace-prevention-lacote.ch 

எச்்சரிக்ள்க

உங்்கள் குழந்ள்தக்கு ்கர்ப்்பம் மு்தல் 
பிறப்புக்குப் பிறகு மூன்று மா்தங்்கள் வளர 
உ்டல்�லக் ்காப்பீடு எடுக்்க மறவாதீர்்கள்.

  5.2 உ்டல்�லக் ்காப்பீடு
  5.4 ம்கப்வ்பறு மற்றும் 

குழந்ள்த்கள் வ்தா்டர்்பான ்காப்பீடு

PanMilar
PanMilar புலம்வ்பயர்ந்்த குடும்்பங்்களுக்கு 
ம்கப்வ்பறு மருத்துவ உ்தவியாைர் மற்றும் ஒரு 
வமாழிவ்பயர்ப்்பாைளர வழங்குவ்தன் மூலம் 
பிர்சவத்திற்குப் பிறகு அக் குடும்்பங்்களுக்கு 
வீட்டில் ஆ்தரவு வழங்குகிறது. அவர்்கள் 
வீட்டிற்குத் திரும்பியவு்டன், பிர்சவ ஆயத்்த 
வகுப்பு்களில் ஏற்்கனவவ ்பங்வ்கற்றுள்ை 
வ்பண்்கள் இந்்தக் குறிப்பிட்்ட மாற்றக் 
்காலத்தின்வ்பாது ஆ்தரளவப் வ்பற ்தங்்கள் 
வ்சாந்்த வமாழியில் ்தனிப்்பயனாக்்கப்்பட்்ட 
வ்தா்டர் ்கவனிப்பின் ்பலளனப் வ்பறுவார்்கள்.

 077 410 20 24
 panmilar.ch > Post partum
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தந்ளதயருக்்கான மற்றும் எதிர்்காலத் 
தந்ளதயருக்்கான கூட்டங்்கள் 
அவ்சாசிவயஷன் maenner.ch 
அ்தன் MenCare Suisse romande 
திட்்டத்து்டன் எதிர்்காலத் ்தந்ள்தயருக்கும், 
இைம் பிள்ளைளய (பிள்ளை்களை) 
வ்காண்டுள்ை புதிய ்தந்ள்தயருக்கும் 
கூட்்டங்்களை �்டத்துகிறது – இது புதிய 
குழந்ள்த வ்தா்டர்்பான ்த்கவல்்களையும் 
அனு்பவங்்களையும், ்தந்ள்தயா்கவும் 
இளைப் வ்பற்வறாரா்கவும் அவருள்டய 
்பணிளயயும் (வவளல-வாழ்க்ள்க ்சமநிளல 
வ்பான்றளவ) ்பரிமாறிக்வ்காள்ை உ்தவுகிறது.

 Route de Pierrefleur 63
 1958 Uvrier

 078 874 46 08
 crettenand@maenner.ch
 maenner.ch/fr/rencontres-pour- 

 les-peres-et-futurs-peres

சநருங்கிய உ்றவு

Fondation PROFA
்பாலுறவு, ்கருத்்தள்ட, ்கருக்்களலப்பு, HIV/
எய்ட்ஸ் மற்றும் STI (்பாலியல் ரீதியா்க 
்பரவும் வ்தாற்று்கள்) ்பரிவ்சா்தளன்கள் மற்றும் 
ஓரினச் வ்சர்க்ள்க குறித்்த ஆவலா்சளன மற்றும் 
அறிவுளரக்கு, PROFA அறக்்கட்்டளையின் 
்பாலியல் சு்கா்தார ஆவலா்சளன உங்்களுக்கு 
உ்தவத் ்தயாரா்க உள்ைது. மண்்டலத்தின் 
எட்டு பிராந்திய ளமயங்்களில் உள்ை 
ஆவலா்ச்கர்்களும் மருத்துவர்்களும் நியமனச் 
்சந்திப்பின் மூலம் உங்்களை வரவவற்கிறார்்கள். 
இந்்தச் வ்சளவ குடும்்பத் திட்்டமி்டல் எனப் 
வ்பாதுவா்க அளழக்்கப்்படுகின்றது.

 021 631 01 42
 planning-vd.ch 

உைவியல் ஆதரவு

Association Appartenances – CPM
வ்தாழிலாைர்்கள் ்சங்்கம் புலம்வ்பயர்்தல் 
உைவியல் ரீதியான ்பாதிப்பு்கள் மற்றும் / 
அல்லது வ்பார், சித்்தரவள்த அல்லது வவறு 
வடிவிலான கூட்டுவன்முளற ஆகியவற்றால் 

்க்டந்்த்காலத்தில் ்பாதிக்்கப்்பட்்டவருக்கு சிறப்பு 
மனவியல் சிகிச்ள்ச மற்றும் மன�ல உ்தவி்களை 
வழங்குகிறது. புலம்வ்பயர்ந்்தவர்்களுக்்கான 
மனவியல் சிகிச்ள்ச ஆவலா்சளன்கள் 
்பல வமாழி்களில் கிள்டக்கின்றன.

இந்்தச் ்சங்்கம் லாவ்சன், Vevey மற்றும் 
Yverdon-les-Bains வலஸ்-வ்பய்ன்ஸில் மூன்று 
ஆவலா்சளன ளமயங்்களைக் வ்காண்டுள்ைது.

 Rue des Terreaux 10
 1003 Lausanne

 021 341 12 50
 cpm.lausanne@appartenances.ch
 appartenances.ch 

வன்முள்ற

CHUV வன்முள்ற மருத்துவப் பிரிவு 
்தங்்களுள்டய உ்டல் ரீதியான, ்பாலியல் 
அல்லது உைவியல் வ�ர்ளம மீ்தான 
வ�ரடித் ்தாக்கு்தலால் ்பாதிக்்கப்்பட்்ட 
ஒருவருக்கு, வன்முளற மருத்துவப் பிரிவு 
(CHUV-இன் UMV) மருத்துவ-்சட்்ட 
ஆவலா்சளனளயயும் சிறப்புச் வ்சளவ்களுக்்கான 
்பரிந்துளரளயயும் வழங்குகிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 6.3 குடும்்ப வன்முளற

�ள்டமுளறத் ்த்கவல்

்தம்்பதி்களின் பிரச்்சளன்களுக்கு, ்த்கவல் மற்றும் 

சிறப்பு ஹாட்ளலன் இளைப்பு்கள் உள்ைன.

கூடுதல் த்கவல்

்தம்்பதி்களுக்்கான உ்தவி மற்றும் ஆவலா்சளன

 0840 860 860
 info@problemedecouple.ch
 problemedecouple.ch
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6.3 குடும்பவன்முள்ற 

சுருக்்கமா்க

குடும்்ப வன்முளற என்்பது ்தம்்பதி்களுக்குள் 
அல்லது வீட்டில் நி்கழ்கின்ற உ்டல், 
்பாலியல், உைவியல் அல்லது வ்பாருைா்தார 
ரீதியான அளனத்து வன்முளறச் 
வ்சயல்்பாடு்களையும் குறிக்கிறது. இது 
்சட்்டத்்தால் ்தள்ட வ்சய்யப்்பட்டுள்ைது. 
வன்முளற நி்கழ்த்து்பவர்்கள் வ்பாது 
வீட்டிலிருந்து ்காவல்துளறயினரால் 
வவளிவயற்றப்்படுவார்்கள் மற்றும் ்சமூ்க-
்கல்வி வ�ர்்காைளலப் பின்்பற்றுமாறு 
்கட்்டாயப்்படுத்்தப்்படுவார்்கள். ஆ்தரவுச் 
வ்சளவ்கள் ்பாதிக்்கப்்பட்்டவர்்களுக்்கான 
ஆவலா்சளன, ஏற்பு மற்றும் ்பாது்காப்்பான 
்தங்குமி்டம் மற்றும் உ்தவி வ்பற விரும்பும் 
குற்றவாளி்களுக்்கான ஆவலா்சளன்கள் மற்றும் 
திட்்டங்்கள் ஆகியவற்ளற வழங்குகின்றன.

வன்முள்றயால் பாதிக்்கப்பட்டவர்்களுக்்கான 
ஆவலா்சளன

வன்முள்ற மருத்துவப் பிரிவு்கள்

Lausanne

CHUV வரவவற்பு

 Rue du Bugnon 44
 1011 Lausanne

 021 314 00 60
 chuv.ch > UMV

UMV-Nyon

 3வது ்தைம்- இரயில்  

 நிளலயத்திலிருந்து 200 மீட்்டர்

 Avenue Reverdil 8
 1260 Nyon

 021 314 08 51

அவ்சர்கால எண்்கள்

்காவல்துள்ற
 117

மருத்துவ அவ்சரநிளல்கள்
 144

UMV-Rennaz

Centre hospitalier de Rennaz

HRC Vaud-Valais, முக்கிய ்கட்டிட வரவவற்பு

 Route du Vieux-Séquoia 20
 1847 Rennaz

 058 773 64 77

UMV-Yverdon-les-Bains

Hôpital d’Yverdon-les-Bains

முக்கிய ்கட்டிட வரவவற்பு

 Rue d’Entremonts 11
 1400 Yverdon-les-Bains

 024 424 42 20

Fondation PROFA / Centres LAVI
 profa.ch > Consultations > Centre LAVI

Lausanne

 Rue du Grand-Pont 2 bis
 1003 Lausanne

 021 631 03 00
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Aigle

 Rue du Molage 36
 1860 Aigle

 021 631 03 04

Yverdon-les-Bains

 Rue de la Plaine 2
 1400 Yverdon-les-Bains

 021 631 03 08

Violencequefaire.ch
்பன்னிரண்டு வமாழி்களில் 
வமாழிவ்பயர்க்்கப்்பட்்ட ்த்கவளலக் 
வ்காண்்ட இளையத்்தைம், ்கட்்டாயத் 
திருமைம் உட்்ப்ட குடும்்ப வன்முளறயால் 
்பாதிக்்கப்்பட்்டவர்்களுக்்கான 
மின்னஞ்்சல் ்பதில் வ்சளவ.

 violencequefaire.ch 

Centre d’accueil MalleyPrairie
்கட்்டாயத் திருமைம் உட்்ப்ட குடும்்ப 
வன்முளறயால் ்பாதிக்்கப்்பட்்டவர்்கள், 
அவ்சர்கால ்தங்குமி்டம், வவளிவ�ாயாளி 
ஆவலா்சளன ஆகியவற்றிற்கு 24/7 ஹாட்ளலன்.

 Chemin de la Prairie 34 
 1007 Lausanne

 021 620 76 76
 malleyprairie.ch
 info@malleyprairie.ch 

Centre Prévention de l’Ale
உ்தவி வ்காரும் வன்முளறயில் ஈடு்பட்்டவர்்கள்.

 Rue de l’Ale 30 
 1003 Lausanne

 021 321 24 00 
 info@prevention-ale.ch 
 prevention-ale.ch

Bureau de l’égalité (BEFH)
அறிவுளர மற்றும் வழி்காட்டு்தல்

 021 316 61 24
 info.befh@vd.ch
 vd.ch/violence-domestique

நீங்்கள் ்கட்டாயத் திருமணத்தால் 
்கவளலப்படுகிறீர்்கள்

்கட்்டாயத் திருமைம் �ள்டவ்பறுகின்ற 
சூழலில் சிக்கிக்வ்காண்்டவர்்களுக்கு ஓர் 
உறளவத் வ்தா்டங்்க அல்லது முடிக்்க ்தன்ளனச் 
சுற்றியுள்ைவர்்களி்டமிருந்து அழுத்்தத்ள்த 
எதிர்வ்காள்்பவர்்களுக்கு இலவ்ச ஆவலா்சளன, 
இந்்த மக்்களைக் ்கவனித்துக்வ்காள்ளும் 
வல்லு�ர்்களுக்கு அறிவுளர.

BUREAU CANTONAL 

POUR L’INTÉGRATION 

DES ÉTRANGERS ET 

LA PRÉVENTION DU 

RACISME (BCI)

 Avenue de Sévelin 46 
1014 Lausanne

 021 316 49 59
 info.integration@vd.ch
 vd.ch/integration
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7 பள்ளி மற்றும் 
பயிற்சி 

7.1 முன்பள்ளி 74

7.2 4 முதல் 15 வருடங்்களுக்கு:  

குழந்ளத்களுக்்கான ்கட்டாய பள்ளிக்்கல்வி  

மற்றும் ப்கல்வநரப் பராமரிப்பு 76

7.3 வயது முதல் 80

7.4 வந்தவுடன் பயிற்சிளயக் ்கண்டறிதல் 81



7.1 முன்பருவப் பள்ளி

குழந்ளதப் பராமரிப்பு

உங்்களுக்கு இைம் பிள்ளை்கள் இருந்்தால், 
குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு ளமயம் / �ர்்சரி 
அல்லது ஒரு குடும்்பச் சூழ்நிளலயில் உள்ை 
்கவனித்துக்வ்காள்ளும் �்பளர அளழத்்தால், 
நீங்்கள் வவளல வ்சய்யும்வ்பாது அவர்்கள் 
குழந்ள்த்களைக் ்கவனித்துக்வ்காள்வார்்கள் 
(்பணிபுரி்தல், வவளல வ்தடு்தல், ்பயிற்சி, 
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் வ்பான்றளவ) இந்்தச் 
வ்சளவ்களுக்்கான ்கட்்டைம் வ்பற்வறார்்களின் 
்சம்்பைத்ள்தப் வ்பாருத்து மாறு்படுகின்றது.

குளறவான இ்டங்்கவை உள்ைன என்்பள்தயும், 
வ்பரும்்பாலும் ்காத்திருப்வ்பார் ்பட்டியல் 
்பராமரிக்்கப்்படுகின்றது என்்பள்தயும் 
்கவனத்தில் வ்காள்ைவும். ்கர்ப்்ப்காலத்தின்வ்பாது 
்த்கவல்்களைப் வ்பறுவது விரும்்பத்்தகுந்்தது.

வீட்டுப் ்பராமரிப்புத் தீர்வு்களும் உள்ைன: 
பிள்ளை்களின் வயள்தப் வ்பாருட்்படுத்்தாமல் 
்ப்கல்வ�ர ்தாயார் அல்லது ஓர் au வைாடிளயக் 
்கண்்டறி்தளல இது உள்ை்டக்குகிறது (இ்தற்கு 
நீங்்கள் ்தான் ்பைம் வ்சலுத்்த வவண்டும்).

வாட் மண்்டலத்தில் உள்ை குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு 
பிளையங்்கைா்க ஒழுங்கு்படுத்்தப்்பட்டுள்ைது. 
நீங்்கள் வசிக்கும் �்கராட்சிளய அல்லது 
்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ை குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு 
பிளையங்்களைத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

 faje-vd.ch/dispositifs/les-reseaux 
 vaudfamille.ch > VD > Garde d’enfants

பல்வவறு குழந்ளதப் 

பராமரிப்பு வள்க்கள்

 vd.ch Thèmes >  
Population > Enfance,  
jeunesse et famille >  
Accueil de jour des enfants ou Accueil  
familial de jour des enfants

 குழந்ளத்கள் ்காப்ப்கம் மற்றும் 
அவ்சர்காலப் பராமரிப்பு 

மாளல வ�ரத்தில் அல்லது வார இறுதி 
�ாள்்களில் ஒரு சில மணிவ�ரங்்கள் வவளியில் 
வ்சல்வ்தா்க இருந்்தால் அவ்வப்வ்பாது 
குழந்ள்தக் ்காப்்பாைளர நீங்்கள் அளழத்்தால் 
அவர் உங்்கள் பிள்ளை்களை ்கவனித்துப் 
்பார்த்துக்வ்காள்வார். குழந்ள்த்களைக் 
்கவனித்துக்வ்காள்ை வ்சஞ்சிலுளவ ்சங்்கம் 
இளைஞர்்களுக்குப் ்பயிற்சி அளிக்கிறது மற்றும் 
உ்தாரைமா்க, பின்வரும் ்கட்்டைங்்களுக்கு 
ஏற்்ப குடும்்பத்தின் நி்கர வருமானத்ள்தப் 
வ்பாருத்து குடும்்ப உ்தவிச் வ்சளவ்களையும் அது 
வழங்குகிறது. CHF 3,500 வளர வருமானம் 
வ்காண்்டவர்்களுக்கு ஒரு மணிவ�ரத்திற்கு CHF 
4 மற்றும் வார�ாள்்களில் இரவு வ�ரத்தில், 
வார இறுதி �ாள்்களில் அல்லது விடுமுளற 
�ாள்்களில் ஒரு மணிவ�ரத்திற்கு CHF 6.

கூடுதல் த்கவல்

 croixrougevaudoise.ch > Prestations >  
Baby-sitting

 வாட் ச்சஞ்சிலுளவ ்சங்்கம்
அவ்சரநிளல ஏற்்படும் ்பட்்சத்தில் அல்லது 
உங்்கள் பிள்ளைக்கு உ்டல்�லக்குளறவு அல்லது 
வி்பத்து ஏற்்பட்்டால் உங்்கள் பிள்ளைளய 
்கவனித்துக்வ்காள்ை வ்சஞ்சிலுளவ ்சங்்கத்தின் 
்கட்்டை வ்சளவ்களை நீங்்கள் அளழக்்கலாம்.
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கூடுதல் த்கவல்

Service de garde d’enfants malades
 Rue Beau-Séjour 9-13

 1002 Lausanne
 021 340 00 80

 021 340 00 81
 famille@croixrougevaudoise.ch
 croixrougevaudoise.ch > Prestations >  
Garde d’enfants malades

  6.2 வ்பற்வறார்நிளல மற்றும் பிறப்பு

சபற்வ்றார்-பிள்ளை ச்சயல்பாடு்கள்

்பள்ளி உலகில் வ்பற்வறார்்களுக்கு பிவரஞ்சு 
்பா்டவ�றி்கள் வழங்்கப்்படுகின்றன.

Français en jeu
பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி «்பள்ளியில் ்கற்றல்»

Lausanne

 Place Pépinet 2
 1003 Lausanne

 021 329 04 49
 lausanne@francaisenjeu.ch 

வமற்குVaud 

 Rue de l’Avenir 6
 1020 Renens

 021 552 44 04
 ouest@francaisenjeu.ch

கிழக்குVaud

 Rue des Remparts 7
 Case postale 47
 1814 La Tour-de-Peilz

 021 552 44 05 
 riviera@francaisenjeu.ch

Broyes மற்றும் Gros-de-Vaud

 Rue Mauborget
 1510 Moudon

 021 552 44 03
 moudon@francaisenjeu.ch

குழந்ள்த்களுக்கு முன்்பருவப் ்பள்ளி 
்பணிமளன்கள் வழங்்கப்்படுகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

 10  ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க
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7.2 4 முதல் 15 வயது வளர: 
 குழந்ளத்களுக்்கான ்கட்டாய 
 பள்ளிக்்கல்வி மற்றும் ப்கல்வநரப் 
 பராமரிப்பு

சுருக்்கமா்க

சுவிட்்சர்லாந்தில், 4 மு்தல் 11 வயது வளர 
உள்ைவர்்களுக்கு ்பள்ளிக்்கல்வி ்கட்்டாயமாகும். 
அளனத்துக் குழந்ள்த்களும், அவர்்களுள்டய 
குடியிருப்பு நிளலளயப் வ்பாருட்்படுத்்தாமல், 
வாட் மண்்டலத்தில் உள்ை வ்பாதுப் ்பள்ளி்களில் 
இலவ்சமா்கச் வ்சர்க்்கப்்படுகிறார்்கள். 
இந்்தச் சூழ்நிளலயில், பிவரஞ்சு வ்ப்சா்த 
மாைவர்்கள் ்கட்்டைமின்றி தீவிர 
்பா்டவ�றி்களின் ்பலன்்களைப் வ்பறுவார்்கள்.

நீங்்கள் வந்்தள்டந்்தவு்டன், உங்்களுக்கு 
்பள்ளி வயதுப் பிள்ளை்கள் இருந்்தால், 
உங்்கள் வீட்டிற்கு அரு்காளமயில் உள்ை 
்பள்ளியில் முடிந்்தவளர விளரவில் நீங்்கள் 
அவர்்களைப் ்பதிவு வ்சய்ய வவண்டும்.

பள்ளி்களின் வ்காப்ப்கத்ளத 

அணு்கவும்

 vd.ch > Autorités > Dépar-
tement de la formation, 
de la jeunesse et de la 
culture (DFJC) > Direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO) > Liste 
et contacts des établissements scolaires 

லாவ்சன் �்கரில் ்பதிவு வ்சய்வ்தற்கு, நீங்்கள் 
Service des Ecoles et du Parascolaire-ஐ 
வ�ரடியா்கத் வ்தா்டர்புவ்காள்ை வவண்டும்.

கூடுதல் த்கவல்

Service des écoles et du parascolaire 

Direction de l’enfance, de la 

jeunesse et des quartiers 

 Place Chauderon | 5வது தளம்
 Case postale 5032 | 1002 Lausanne 

 021 315 64 11
 lausanne.ch/service-ecoles-parascolaire

கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, 16 வமாழி்களில் 
வமாழிவ்பயர்க்்கப்்பட்டுள்ை 
வாட் ்பள்ளி அளமப்பின் விைக்்க 
ஆவைங்்களைப் ்பார்க்்கவும். 

்கட்டாயப் பள்ளிக்்கல்வி 

சதாடர்பான அளனத்துக் 

வ்கள்வி்களுக்கும்

 vd.ch > Thèmes >  
Formation > Scolarité 
obligatoire > Documents traduits 
d’information aux parents

வாட் அளமப்பு்டன் ஒப்பி்டப்்படுகின்ற 
்பல்வவறு �ாடு்களின் அளமப்ள்ப �ாடு 
வாரியா்க ்ப்டங்்களில் நீங்்கள் ்காைலாம்.

்கட்்டாயப் ்பள்ளிக்்கல்வி வ்தா்டர்்பான 

அளனத்துக் வ்கள்வி்களுக்கும்

 vd.ch > Thèmes > Formation >  
Scolarité obligatoire
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்கட்டாயப் பள்ளிக்்கல்வி

்கட்டாயக் ்கல்விக்குப் 
பிந்ளதயது 

உயர் ்கல்வி

வாட் மண்டலத்தில் பயிற்சி அளமப்பு குறித்த ்கண்வணாட்டம்

4 – 12

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

12 – 13

13 – 14

14 – 15

15 – 16

வயது ஆண்டு பாடசநறி்கள்

1P – 8P

1 வது

2 வது

3 வது

4 வது

9S

10S

11S

சதாடக்்கப்பள்ளி

இளடநிளலப்பள்ளி

வ்பாதுவான ்கற்றல் (பிவரஞ்சு, 
வைர்மன் மற்றும் ்கணி்தத்தில் 2 நிளல்கள்)

சதாழிற் பயிற்சி 

(வ்தாழிற்்பயிற்சி

க் ்காலம்) *

பின்-CCF
சுவிஸ் 
சதாழிற்
பயிற்சிப்
டிப்ைவமா **

வணி்கப் பள்ளி

சுவிஸ் 
சதாழிற்பயிற்சி 
டிப்ைவமா

சபாதுவான 

்கலாச்்சாரப் 

பள்ளி

சுவிஸ் சி்றப்பு 
பள்ளி இறுதி 
டிப்ைவமா

«Maturité» 

உயர்நிளல

ப்பள்

ளி

இளடநிளலக் ்கல்வி

Pre-«gymnase» 
(உயர்நிளலப்்பள்ளி 

டிப்ைவமா)

ஒருங்கிளணப்பு

நுளழவாயில்

பல்்களலக்்கழ்கம்

இளணப்பு மாற்்ற நடவடிக்ள்க

* சதாழிற்பயிற்சிக் ்காலத்தின்வபாது ஒருங்கிளணந்த Maturité பாடசநறி்களைப் 

பின்பற்றுவதற்்கான வாய்ப்பிளன மாணவர் சபற்றிருக்கி்றார்.

** CFC (ச்சயல்தி்றனுக்்கான கூட்டாட்சி ்சான்றிதழ்) என்பது சதாழிற்பயிற்சிக் 

்காலத்தின் இறுதியில் வழங்்கப்படுகின்்ற தளலப்பு ஆகும்.
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பயன்பாட்டு அறிவியல் பல்்களலக்்கழ்கம்



பிசரஞ்சு பாடசநறி்கள் மற்றும் 
வரவவற்பு வகுப்பு்கள்

குழந்ள்த்கள் குடியிருக்கும் �்கராட்சிளயப் 
வ்பாருத்து, பிவரஞ்சு வமாழி வ்ப்சா்தவர்்கள் 
தீவிர பிவரஞ்சு ்பா்டவ�றி்கள் அல்லது 
முழுவ�ர வரவவற்பு வகுப்பு்கள் 
ஆகியவற்றின் மூலம் வழக்்கமான 
வகுப்பு்களில் ஒருங்கிளைக்்கப்்படுகிறார்்கள். 
ஒன்றிரண்டு வரு்டங்்களுக்குப் பிறகு, 
வரவவற்பு வகுப்பு்களில் உள்ை 
மாைவர்்கள் ்தங்்கள் வகுப்பில் உள்ை 
்கட்்டாயக் ்கல்விக்்கான வழக்்கமான 
வகுப்பில் அல்லது ்கட்்டாயக் ்கல்விக்குப் 
பிந்ள்தய வகுப்பில் வ்தா்டர்கிறார்்கள்.

வவச்றாரு சமாழி வபசுகின்்ற 

மாணவர்்களுக்்கான 

 vd.ch > Thèmes >  
Formation > Scolarité 
obligatoire >Les élèves qui 
parlent une autre langue (allophones)

Office du soutien pédagogique et 
de l’enseignement spécialisé
இந்்தச் வ்சளவ இயலாளம்கள் மற்றும் 
சிறப்புத் வ்தளவ்கள் வ்காண்்ட 0 மு்தல் 
20 வயது வளரயிலான குழந்ள்த்கள் 
மற்றும் இளைஞர்்களின் ்கல்விளய 
உறுதிவ்சய்கிறது மற்றும் ஆ்தரிக்கிறது.

 Rue Cité-Devant 11 
 1014 Lausanne

 021 316 54 01 
 info.sesaf@vd.ch 

தனியார் பள்ளி்கள்

்தனியார் ்பள்ளி்களின் ்சலுள்கயானது, ஒரு 
குறிப்பிட்்ட ்பா்டத்திட்்டத்தின்்படி ஒரு 
வவளி�ாட்டு வமாழியில் ்தங்்கள் ்கல்விளயத் 
வ்தா்டர விரும்புகின்ற, அளனத்து நிளல்கள் 
மற்றும் வயது்களைச் வ்சர்ந்்த வ்பற்வறாளர 
வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்்ட்தாகும். Association 
vaudoise des écoles privées (AVDEP)-
இன் இளையத்்தைத்தில் உள்ை வ்த்டல் 

வ்பாறி உங்்கள் வ்தளவ்களுக்கு ஏற்ற 
்பள்ளி்களுக்கு உங்்களை வழி�்டத்தும்.

கூடுதல் த்கவல்

 avdep.ch 

குழந்ளத்களுக்்கான ப்கல்வநரப் பராமரிப்பு

உங்்கள் பிள்ளை ்பள்ளியில் வ்சர்ந்்தவு்டன், 
்பள்ளிக்கு முன்னரும், ்பள்ளிக் ்காலத்திலும், 
பின்னரும் ்கட்்டளமப்பு்கள் அவர்்களைக் 
்கவனித்துக்வ்காள்ை முடியும். அளவ வ்பாதுவா்க 
APEMS (Accueil pour enfants en milieu 
scolaire) அல்லது UAPE (Unité d’accueil 
pour écoliers) என அளழக்்கப்்படுகின்றன. 
கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, நீங்்கள் வ�ரடியா்க 
உங்்கள் �்கராட்சியின் ்ப்கல்வ�ரப் ்பராமரிப்புப் 
பிளையத்ள்த வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

  10 ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க

 வமற்பார்ளவயிடப்படும் அல்லது 
துளணபுரியப்படும் வீட்டுப்பாடம் 
்பள்ளி முடிந்்த பிறகு, ஒரு வயதுவந்்தவரின் 
முன்னிளலயில் வமற்்பார்ளவயி்டப்்படும் 
அல்லது துளைபுரியப்்படும் வீட்டுப்்பா்டத்தில் 
்பங்வ்கற்கும் வாய்ப்ள்ப மாைவர்்கள் 
வ்பற்றுள்ைனர். இந்்தச் வ்சயல்்பாடு்கள் ்கற்றலுக்கு 
உ்கந்்த ஒரு ்கட்்டளமப்ள்ப வழங்குகின்றன. 
வ்பற்வறாரி்டமிருந்து ஒரு சிறிய நிதிப் ்பங்்களிப்பு 
வ்காரப்்ப்டலாம். கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, உங்்கள் 
பிள்ளையின் ்பள்ளிளயத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.
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சபற்வ்றார்்களுக்்கான ஆதரவு

சபற்வ்றார்-ஆசிரியர் ்சங்்கங்்கள் (APE) 
மண்்டலத்தில் சுமார் �ாற்்பது வ்பற்வறார்-
ஆசிரியர் ்சங்்கங்்கள் உள்ைன. வாட் ்பள்ளி 
அளமப்பு எவ்வாறு வவளல வ்சய்கிறது 
என்்பள்த மட்டுமல்லாமல், குழந்ள்த்களுக்்கான 
்ப்கல்வ�ரப் ்பராமரிப்பு, வமற்்பார்ளவயி்டப்்படும் 
வீட்டுப்்பா்டம் மற்றும் வ்பாக்குவரத்து 
ஆகியவற்ளற சிறப்்பா்கப் புரிந்துக்வ்காள்ை 
அளவ உ்தவ முடியும். இந்்த இளையத்்தைத்ள்தப் 
்பார்ளவயிடுவ்தன் மூலம் உங்்களுக்கு 
அரு்காளமயில் உள்ை APE-ஐ நீங்்கள் ்காைலாம்.

 Avenue de Rumine 2
 1005 Lausanne

 021 341 90 77 | 078 689 63 63
 info@ape-vaud.ch
 ape-vaud.ch

கூடுதல் த்கவல்

 histoires-de-parents.ch/
soutien-orientation-parents

சபற்வ்றார்்கள், குழந்ளத்கள் 

மற்றும் இளைஞர்்கள்

சதாடர்பான த்கவல்்கள்

 vd.ch > Autorités > Dépar-
tements > Département 
de la formation de la jeunesse et de 
la culture DFJC > Direction générale 
de l’enfance et de la jeunesse DGEJ > 
Soutien aux enfants et aux jeunes

  தாய்சமாழி்கள் மற்றும் ்கலாச்்சார 
பாடசநறி்கள் (LCO)

பிவரஞ்சு ்கற்றுக்வ்காள்கின்ற அவ்த வ�ரத்தில் 
உங்்கள் பிள்ளை ்தாய்வமாழியிலும் ்தனது 
திறளன வைர்த்துக்வ்காள்வ்தற்்கா்க, 
்பல்வவறு ்சங்்கங்்கள் மற்றும் குறிப்பிட்்ட 
தூ்தர்கங்்கள் மூலம் மண்்டலத்தில் 
்தாய்வமாழி மற்றும் ்கலாச்்சாரப் ்பா்டவ�றி்கள் 
(LCO) ஏற்்பாடு வ்சய்யப்்பட்டுள்ைன. 
்தற்வ்பாதுள்ை ்சலுள்க்களைப் வ்பாருத்து 
நீங்்கள் உங்்கள் பிள்ளை்களை இத்்தாலியன், 
வ்பார்ச்சுகீஸ், ஸ்்பானிஷ், அராபிக் வ்பான்ற 
்பா்டவ�றி்களில் வ்சர்க்்க முடியும். உங்்கள் 
வீட்டிற்கு அரு்காளமயில் �ள்டவ்பறுகின்ற 
LCO ்பா்டவ�றி்கள் குறித்்த அவசியமான 
்த்கவல்்களை ்பள்ளி்கள் அல்லது 
�்கராட்சி உங்்களுக்கு வழங்கும்.

கூடுதல் த்கவல்

  10 ஓய்வு மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்க
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7.3 15 வயதிலிருந்து

்கட்டாயப் பள்ளிக்குப் பி்றகு

்தங்்களுள்டய ்பா்டவ�றியின் இறுதியில், 
மாைவர்்கள் ்தங்்களுக்கு சிறப்்பா்கப் 
வ்பாருந்துகின்ற ்பாள்தளயத் வ்தர்ந்வ்தடுப்்ப்தன் 
மூலம் ்தங்்கள் ்பயிற்சிளயத் வ்தா்டர்வ்தற்்கான 
வாய்ப்ள்பப் வ்பற்றுள்ைனர். Hautes 
Ecoles மற்றும் ்பல்்களலக்்கழ்கத்துக்்கான 
அணு்களல வழங்குகின்ற உயர்நிளலப் ்பள்ளி 
நிளலயிலான ்படிப்பு்களைப் பின்்பற்றுவ்தன் 
மூலம் ்தங்்கள் ்படிப்பு்களை அவர்்கள் வ்தா்டர 
முடியும் (maturité gymnasiale), அல்லது 
ஒரு வ்தாழிற்்பயிற்சிக் ்காலம் வாயிலா்க 

 AFP மற்றும் CFC ்கற்்றல் 
மாற்றுக் வ்காட்்பாடு மற்றும் ்பயிற்சியாகிய, 
வ்தாழிற்்பயிற்சிக் ்காலம் (அல்லது வ்தா்டக்்க 
வ்தாழிற்்பயிற்சி) வ்தர்ந்வ்தடுத்்த வ்தாழிலின் 
அடிப்்பள்டயில் 3 அல்லது 4 வரு்டங்்களில் 
வ்சயல்திறனுக்்கான கூட்்டாட்சி ்சான்றி்தழ் 
(CFC) அல்லது வ்தாழிற்்பயிற்சிக்்கான 
கூட்்டாட்சி ்சான்றி்தழ் (AFP) ஆகியவற்ளறப் 
வ்பற வழிவகுக்கிறது, இது வ்தாழிலாைர் 
்சந்ள்த மற்றும் / அல்லது கூடு்தல் ்பயிற்சிக்கு 
வழிவகுக்கிறது. வ்தாழிற்்பயிற்சிக் 
்காலங்்களுக்கு சுவிட்்சர்லாந்தில் வ்பரிதும் 

  பிராந்திய ்கல்வி மற்றும் சதாழில் 
வழி்காட்டுதல் ளமயங்்கள்

5 பிராந்திய ்கல்வி மற்றும் வ்தாழில் வழி்காட்டி 
ளமயங்்கள் ்தற்வ்பாதுள்ை ்சாத்தியக்கூறு்கள் 
குறித்து உங்்களுக்குத் வ்தரிவிக்கும்.

நீங்்கள் ்பயிற்சிளயத் வ்தர்வு வ்சய்யும் 
சூழ்நிளலக்கு உள்ைாகும்வ்பாது, Office 
cantonal d’orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP) உங்்களுக்கு 
வ்தாழில்்சார் வழி்காட்்டல் வல்லு�ர்்களின் 
பிளையத்ள்த வழங்குவ்தன் மூலம் 
்பல்வவறு வ்சளவ்களை வழங்குகிறது 
மற்றும் ்பயிற்சி ஆ்தரவுக்்கான ்பல 

்த்கவல்்களையும் வழங்குகிறது. OCOSP, 
அ்தன் பிராந்திய ளமயங்்கள் மூலம் உங்்கள் 
வ்சயல்திட்்டங்்களை வமற்வ்காள்ை உ்தவ 
முடியும், இது வவளலவாய்ப்பு மற்றும் 
்பயிற்சி ்சந்ள்தயின் வ்தளவளயயும், உங்்கள் 
திறன்்கள், மனப்்பான்ளம்கள் மற்றும் 
ஆர்வங்்களையும், உங்்கள் ஆளுளமளயயும் 
்கைக்கில் எடுத்துக்வ்காள்ளும்.

்படிப்பு்கள் மற்றும் வ்தாழில்்கள் குறித்்த 
இந்்தத் ்த்கவல் வ்சளவ்கள், கூட்்டா்க அல்லது 
்தனியா்க, மாற்றம் அல்லது ்பயிற்சிக் 
்காலத்தில் மாைவர்்களுக்கும் அவர்்களுள்டய 
குடும்்பங்்களுக்கும், இளைஞர்்களுக்கும், 
வயதுவந்்தவர்்களுக்கு அவர்்களுள்டய 
வாழ்�ாள் முழுவதும் ்பயனளிப்்பள்த 
வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்டுள்ைன. 

நீங்்கள் பரிந்துளரக்்க வவண்டிய

்கல்வி மற்றும் சதாழில் 

வழி்காட்டுதல்

ளமயத்ளதக் ்கண்டறியவும்

 vd.ch > Thèmes >  
Formation > Orientation > Contact 
et adresses de l’OCOSP et 
des centres d’orientation
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7.4 வந்தளடந்தவுடன்  
 பயிற்சிளயக் ்கண்டறிதல்

15 முதல் 25 வயது வளர

நீங்்கள் 15 மு்தல் 25 வயதுக்கு 
இள்டப்்பட்்டவரா்க இருக்கிறீர்்கள், நீங்்கள் 
சுவிட்்சர்லாந்தில் இரண்டு வரு்டங்்களுக்கு 
குளறந்்த ்காலத்திற்குத் ்தங்கியிருக்கிறீர்்கள், 
நீங்்கள் பிவரஞ்சு வமாழி சிறி்தைவு 
வ்பசுகிறீர்்கள் அல்லது வ்பசுவவ்த இல்ளல, 
நீங்்கள் ்பயிற்சி வ்பற விரும்புகிறீர்்கைா? 
புலம்வ்பயர்்தல் வ்பார்ட்்டல் வ்தர்வுக்்கான 
வ�ர்்காைளல உங்்களுக்கு வழங்குகிறது.

PORTAIL MIGRATION

 Rue de la Borde 3d
 1018 Lausanne

 021 316 11 40
 vd.ch > Thèmes >  
Formation > Orientation > Pour 
les personnes arrivées récem-
ment dans le canton de Vaud 

்கல்வி உதவித்சதாள்க்கள்

வ்தசியம் மற்றும் குடியிருப்பின் குறிப்பிட்்ட 
நி்பந்்தளன்களுக்கு உட்்பட்டு, ்கட்்டாயப் 
்பள்ளிக்்கல்விளய முடித்்த பிறகு 
வ்தாழிற்்பயிற்சிக் ்காலத்ள்தயும் ்படிப்ள்பத் 
வ்தா்டர்வள்தயும் வ்பாருைா்தார ரீதியா்க 
அர்சாங்்கம் ஊக்குவிக்கிறது. இந்்த ஆ்தரவு 
குடும்்பத்திற்குக் கிள்டக்கும் உ்தவிளய 
முழுளமயாக்குவள்தயும், வ்தளவப்்பட்்டால் 
்பற்றாக்குளறளய நிரப்புவள்தயும் 
வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்டுள்ைது. கூடு்தல் 
விவரங்்களைத் வ்தரிந்துவ்காள்ை Office 
Cantonal des Bourses d’Etudes 
(OCBE)-ஐத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

OFFICE CANTONAL DES 

BOURSES D’ÉTUDES (OCBE)

 Rue Cité-Devant 14 
1014 Lausanne

 021 316 33 70
 vd.ch > Thèmes > Formation >  
Aides financières aux études et  
à la formation professionnelle 
bourses ou prêts

்கல்வி உதவித்சதாள்க சப்ற 

நீங்்கள் தகுதியுளடயவரா 

என்பளதக் ்கண்டறிதல்

 Rue Cité-Devant 14 
1014 Lausanne

 021 316 33 70
 vd.ch > Thèmes > Formation >  
Aides financières aux études et à  
la formation professionnelle (bourses  
ou prêts > Questions fréquentes  
sur les bourses/prêts d’études  
et d’apprentissage > Quels sont les  
critères pour demander une bourse/ 
un prêt d’études ou d’apprentissage?
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16 வயதுக்குட்்பட்்ட இளைஞர்்கள் மற்றும் 
்பயிற்சியில் உள்ை அளனவருக்கும், 
CSP வாட்-இன் இளைஞர் ்சமூ்கப் ்பணி 
அளமப்்பாகிய வைட் ்சர்வீஸ் ஆனது ்கல்வி 
உ்தவித்வ்தாள்க்கள், ்பராமரிப்பு, ்பட்வைட்்கள், 
நிதி்சார்ந்்த பிரச்்சளன்கள், ்க்டன்்கள், வீட்ள்ட 
விட்டு வவளிவயறு்தல், குடும்்ப சிரமங்்கள், 
வ்தாழிலாைர் ்சட்்டம், ்சட்்டத்தில் உள்ை 
பிரச்்சளன்கள், உ்தவித்வ்தாள்க்களுக்்கான 
அணு்கல் மற்றும் ்காப்பீடு, ்சமூ்கப் ்பாது்காப்பு, 
வீட்டுவ்சதி, ஒப்்பந்்தங்்கள் வ்பான்ற பிற 
்சட்்டப்பூர்வ பிரச்்சளன்கள் ஆகியளவ 
வ்தா்டர்்பான உங்்கள் வ்கள்வி்களுக்குப் 
்பதிலளிக்்க மண்்டலத்தில் ்பல்வவறு ்பகுதி்களில் 
இலவ்ச மற்றும் இர்கசிய ்சமூ்க மற்றும் 
்சட்்ட ஆவலா்சளன்களை வழங்குகிறது. 

Jet Service – CSP Vaud
 jet.service@csp-vd.ch
 csp.ch/jetservice

Lausanne

 Avenue de Rumine 2 
 1005 Lausanne

 021 560 60 30

Yverdon-les-Bains 

Maison des Associations
CSP Vaud – Pôle social

 Quai de la Thièle 3 
 1400 Yverdon-les-Bains

Payerne 

CSP Vaud 
Pôle social de la Broye

 Rue des Terreaux 10
 1530 Payerne

Vevey

 Ginkgo வளாகத்தில்
 Rue de l’Union 15b
 1800 Vevey
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8.1 பி்றப்ளப பதிவு ச்சய்தல்

எடுக்்க வவண்டிய நடவடிக்ள்க்கள்

குழந்ள்தயின் பிறப்பு பிர்சவம் �்டந்்த 3 
�ாள்்களுக்குள் பிறந்்த இ்டத்தின் குடிளமப் 
்பதிவவட்டில் ்பதிவு வ்சய்யப்்பட்டிருக்்க 
வவண்டும். மருத்துவமளனயில் பிர்சவம் 
�்டந்திருந்்தால், பிறப்பிளனப் ்பதிவு 
வ்சய்யும் வ்பாறுப்ள்ப மருத்துவமளன 
ஏற்றுக்வ்காள்கிறது. வீட்டில் பிர்சவம் 
�்டந்திருந்்தால், ்தந்ள்த, ்தாய், ம்கப்வ்பறு 
உ்தவியாைர், மருத்துவர் அல்லது 
பிர்சவத்தின்வ்பாது அங்கு இருந்்த வவறு �்பர் 
பிறப்பிளன குடிளமப் ்பதிவவட்டில் ்பதிவு 
வ்சய வவண்டும். வ்பற்வறார்்கள் குடிளமப் 
்பதிவவட்டில் ்பதிவு வ்சய்யப்்ப்டவில்ளல 
எனில், வ்பற்வறாரின் அள்டயாைத்ள்த 
உறுதிவ்சய்ய ்தகுதிவாய்ந்்த வ்சளவக்கு 
கூடு்தல் ஆவைங்்கள் வ்தளவப்்படும். 
இந்்த ்சம்பிர்தாயங்்களுக்குப் பிறகு, 
வ்பற்வறார்்கள் குடிளமப் ்பதிவவட்டிலிருந்து 
ஒரு பிறப்புச் ்சான்றி்தளழக் வ்காரலாம்.

பிறப்பு அறிவிப்பு வ்பறப்்பட்்ட பிறகு 
அது ்பதிவு வ்சய்யப்்பட்்ட குடிளமப் 
்பதிவவட்டிலிருந்து அனுப்்பப்்பட்்ட 
பிறப்புச் ்சான்றி்தளழ ஆர்்டர் வ்சய்து 
வ்பற்றுக்வ்காள்ைலாம், இ்தற்கு 
CHF 30 (மற்றும் ்த்பால் வ்சலவு) 
்கட்்டைம் விதிக்்கப்்படும்.

பிறப்பு வவளி�ாட்டில் ஏற்்பட்டிருந்்தால் 
அது ்கட்்டாயமா்க சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பதிவு 
வ்சய்யப்்ப்ட வவண்டும், ்சம்்பவம் �்டந்்த 
இ்டத்தின் சுவிஸ் பிரதிநிதி ்சம்பிர்தாயங்்களை 
முடிக்்க உங்்களுக்கு உ்தவ முடியும்.

சுவிஸ் குடியுரிளம வ்பற்றிரா்த 
வ்பற்வறாருள்டய குழந்ள்த்களின் பிறப்பிளன 
அவருள்டய ்தாய்�ாட்டின் தூ்தர்கத்தில் 
அல்லது துளைத் தூ்தர் அலுவல்கத்தில் 
்பதிவு வ்சய்யலாம். Département fédéral 
des affaires étrangères (FDFA) 

சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை வவளி�ாட்டுப் 
பிரதிநிதி்கள் மற்றும் வவளி�ாட்டில் 
உள்ை சுவிஸ் பிரதிநிதி்கள் ஆகிவயாளரக் 
வ்காண்்ட ்பட்டியளல உருவாக்கியுள்ைது.

குழந்ள்தக்கும் அ்தன் ்தாயார் மற்றும் அவரது 
்கைவருக்கும் இள்டவய ஒரு ்சட்்டப்பூர்வ 
உறளவ பிறப்பு உருவாக்குகிறது.

வ்பற்வறார் திருமைம் 
வ்சய்துவ்காள்ைா்தவர்்கைா்க 
இருந்்தால், குழந்ள்தயின் ்தந்ள்தயா்க 
அதி்காரப்பூர்வமா்கவும் ்சட்்டப்பூர்வமா்கவும் 
அங்கீ்கரிக்்கப்்ப்ட வவண்டும் என ்தந்ள்த 
விரும்பினால், அவர் அந்்தக் குழந்ள்தளய 
அங்கீ்கரிப்்ப்தற்குக் ்க்டளமப்்பட்டிருக்கிறார்.

ஒரு குழந்ளதயின் பி்றப்பு

சதாடர்பான* த்கவல்*
 vd.ch > Thèmes >  
Population > État 
civil > Naissance

சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை சவளிநாட்டுப் 

பிரதிநிதி்களின் பட்டியளலப் பார்க்்கவும் 

 eda.admin.ch > Conseils aux  
voyageurs & représentations >  
Représentations étrangères en Suisse
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8.2 தந்ளதநிளலயின் ஒப்புதல் 

்சட்டப்பூர்வக் ்கட்டளமப்பு

்தந்ள்தநிளலயின் ஒப்பு்தல் என்்பது ஒரு 
குழந்ள்தயின் ்தந்ள்தயா்க இருப்்ப்தற்கு 
ஒரு ஆண் ஒப்புக்வ்காள்கின்ற ்சட்்டப்பூர்வ 
வ்சயல் ஆகும். குழந்ள்தயின் வ்பற்வறார் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ைா்தவர்்கைா்க 
இருந்்தால், ்தந்ள்தக்கும் குழந்ள்தக்கும் 
இள்டயிலான மரபுவழி உறவு (்சட்்டப்பூர்வ 
உறவு) ஒரு ்சட்்டரீதியான வ்சயல்்பாடு 
மூலம் உறுதிவ்சய்யப்்ப்ட வவண்டும்.

்தந்ள்தநிளலயின் ஒப்பு்தல் ஒரு குடிளமப் 
்பதிவாைருக்கு முன்்பா்க வாக்குமூலம் 
அளிப்்ப்தன் மூலம் வமற்வ்காள்ைப்்படுகின்றது. 
்தந்ள்தநிளலக்்கான ஒப்பு்தல் ்பதிவு 
வ்சய்யப்்பட்்டவு்டன், மரபுவழி உறவின் 
பிளைப்பு ்தந்ள்தக்கும் குழந்ள்தக்கும் 
இள்டயிலான உறளவ, அ்தாவது குழந்ள்த 
வயதுவந்்த நிளலளய அள்டயும் வளர, 
அல்லது குழந்ள்தயின் க்ல்வி முடியும் 
வளர, வாரிசு விஷயத்திலும் உ்தவும் 
விவ்காரங்்களில் ்பரஸ்்பரக் ்க்டளம்கள் 
விஷயத்திலும் அள்தப் ்பராமரிப்்ப்தற்்கான 
வ்பாறுப்பு ்கட்டுப்்படுத்துகிறது. 

குழந்ள்தயின் அங்கீ்கரிப்பு வ்சல்லத்்தக்்க்தா்க 
இருப்்ப்தற்கு, பின்வரும் நி்பந்்தளன்கள் 
பூர்த்தி வ்சய்யப்்ப்ட வவண்டும்:

 உயிரியல் ்தந்ள்த மட்டுவம குழந்ள்தளய 
அங்கீ்கரிக்்க முடியும். அங்கீ்கரிக்கும் 
்பள்டப்்பாைர் ்பகுத்்தறியும் திறன் 
வ்காண்்டவரா்க இருக்்க வவண்டும்.

 அங்கீ்கரிக்கும் ்பள்டப்்பாைர் இைவலா்க 
அல்லது ்தள்ட வ்சய்யப்்பட்்டவரா்க 
இருந்்தால், அவரது வ்பற்வறார் அல்லது 
்பாது்காவலரின் ஒப்பு்தல் அவசியமாகும்.

குழந்ள்தயின் ்தந்ள்த வவவறாரு வ்பண்ளைத் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காண்்டாலும் 

அங்கீ்கரிப்பு உறுதிப்்படுத்்தப்்ப்டலாம். 
அங்கீ்கரிப்பு குழந்ள்த பிறப்்ப்தற்கு முன்னவரா 
அல்லது பின்னவரா �ள்டவ்பறலாம்.

குழந்ள்த பிறக்கும்வ்பாது ்தாயார் திருமைம் 
வ்சய்திருந்்தால், ்கைவருக்கு ஆ்தரவா்க 
்தந்ள்தநிளல அனுமானத்ள்த ்சட்்டம் 
வழங்குகிறது. பின்னவர் குழந்ள்தயின் ்தந்ள்த 
அல்ல என்றால், இந்்த மரபுவழிப் பிளைப்பு 
அங்கீ்கரிப்பு வமற்வ்காள்ைப்்படுவ்தற்கு 
முன்னவர முறிக்்கப்்ப்ட வவண்டும். இ்தற்கு, 
்தகுதியான நீதிமன்றத்தின் முன் ஒரு மறு்தலிப்பு 
�ள்டமுளற வ்காண்டுவரப்்ப்ட வவண்டும்.

்தந்ள்த குழந்ள்தளய அங்கீ்கரிக்்க 
மறுத்துவிட்்டால், தீர்ப்பின் மூலம் 
்தந்ள்தநிளலளய உறுதிப்்படுத்துவ்தற்்கா்க 
்தந்ள்தநிளலக்்கான �்டவடிக்ள்களய ்தாயார் 
அல்லது குழந்ள்த வ்காண்டுவர வவண்டும்.

அங்கீ்கரிப்புச் வ்சயல் என்்பது திரும்்பப் 
வ்பற முடியா்த ஒரு அறிவிப்பு ஆகும். 
அங்கீ்கரிப்பு இயற்ள்கத் ்தந்ள்தக்கும் 
குழந்ள்தக்கும் இள்டயிலான மரபுவழி உறளவ 
உறுதிப்்படுத்துகிறது. அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்்ட 
குழந்ள்த குறிப்்பா்க ்தனது ்தந்ள்தயி்டமிருந்து 
்பரம்்பளர வாரிசுரிளமளயயும், மரபுவழி 
உரிளமளயயும் வ்பறுகின்றது. 

ஒரு தந்ளதநிளல ஒப்புதல் 

நளடமுள்றளயத் சதாடங்்கவும்

 vd.ch > Thèmes >  
Population > État civil > 
Reconnaissance
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8.3 திருமணம்

சுருக்்கமா்க

கூட்்டாட்சி அரசியலளமப்பில் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காள்வ்தற்்கான 
உரிளம அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்டுள்ைது. 
அள்த நிளறவவற்றுவது குடிளமப் ்பதிவு 
அலுவல்கத்தில் வ்பாறுப்்பா்க உள்ைது. 
வவளி�ாட்டில் வமற்வ்காள்ைப்்படும் 
திருமை ஒப்்பந்்தங்்களையும் 
சுவிட்்சர்லாந்து அங்கீ்கரிக்கிறது.

நிபந்தளன்கள்

ஒரு திருமைம் �ள்டவ்பற, திருமை ஒப்்பந்்தம் 
வ்சய்துவ்காள்ளும் ்தம்்பதியர் சுவிஸ் குடிமக்்கைா்க 
இருந்்தாலும் இல்லாவிட்்டாலும், பின்வரும் 
நி்பந்்தளன்களைப் பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும்:

 குளறந்்த்பட்்சம் 18 வயதுள்டயவர். 

 ்பகுத்்தறியும் திறன் வ்காண்்டவர். . 

 திருமைம் ஆ்கா்தவர்.

 இருவரில் ஒருவர் ்பாது்காவலரின் 
கீழ் வசிப்்பவரா்க இருந்்தால் 
்சட்்டப்பூர்வ பிரதிநிதியின் அனுமதி 
வ்பற்றிருக்்க வவண்டும்.

 எந்்த ்சவ்கா்தரத்துவமும் (ஒற்ளற 
்சவ்கா்தரி்கள் மற்றும் ஒன்றுவிட்்ட 
்சவ்கா்தரர்்கள் உட்்ப்ட), ம்கப்வ்பறு அல்லது 
்தந்ள்தவழி (்தத்வ்தடுப்பு நி்கழ்வு உட்்ப்ட) 
அல்லது வ்பரிய ்தந்ள்தவழி உறவு இல்ளல.

 வருங்்கால மளனவி்களில் ஒருவர் சுவிஸ் 
குடிம்கனா்க இல்லா்தவ்பாது, அவர் அல்லது 
அவள் திருமைம் வளர சுவிட்்சர்லாந்தில் 
வசிக்்க அதி்காரம் வ்பற்றவர் என்்ப்தற்்கான 
ஆ்தாரத்ள்த வழங்்க வவண்டும்.

ஆனாலும், பின்வரும் நி்கழ்வு்களில் நீங்்கள் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ை முடியாது:

 ஏற்்கனவவ திருமைம் ஆனவர் 
அல்லது ்பதிவு வ்சய்யப்்பட்்ட 
கூட்்டாண்ளமக்குக் ்கட்டுப்்பட்்டவர்.

 ்பகுத்்தறியும் திறன் வ்காண்்டவர் அல்ல.

 வாழ்க்ள்கத்துளையு்டன் 
வ�ருங்கிய உறவு வ்காண்்டவர்.

 வவளி�ாட்டினளர அனுமதிப்்ப்தற்்கான 
விதி்களைத் ்தவிர்ப்்ப்தற்்கா்க 
திருமைம் ஒப்்பந்்தம் வ்சய்்தவர்.

 திருமைம் உங்்கள் விருப்்பம் ்சார்ந்து 
�ள்டவ்பறவில்ளல மற்றும் நீங்்கள் 
்கட்்டாயத்தின் வ்பரில் திருமைம் 
வ்சய்துவ்காள்கிறீர்்கள்.

திருமண நளடமுள்ற

திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ை, குடிளமப் ்பதிவு 
அலுவல்கத்தில் நீங்்கள் ஒரு திருமைக் 
வ்காரிக்ள்களயச் ்சமர்ப்பிக்்க வவண்டு ம்

CENTRE ADMINISTRATIF 

DE L’ÉTAT CIVIL

 021 557 07 07
 vd.ch > Thèmes >  
Population >  
État civil > Mariage

அ்தன் பின்னர் நீங்்கள் ்படிவத்ள்தப் 
பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும்
«திருமை �ள்டமுளறக்்கான முன்வனற்்பாட்ள்டத் 
வ்தா்டங்்கவும்», இது ்தம்்பதியின் வ்காரிக்ள்களயத் 
வ்தா்டர்ந்து குடிளம அந்்தஸ்து அலுவல்கத்்தால் 
வழங்்கப்்படுகின்றது. சூழ்நிளலளயப் 
வ்பாருத்து, நீங்்கள் வவவ்வவறு ஆவைங்்களைச் 
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்சமர்ப்பிக்்க வவண்டியிருக்கும் (குடிளமப் ்பதிவு 
அலுவல்கத்திலிருந்து வ்பறப்்படும் ்த்கவல்்களில் 
்கவனம் வ்சலுத்்தவும்). ஆவைங்்களைச் 
்சமர்ப்பித்்த பிறகு, நீங்்கள் அளனத்து 
நி்பந்்தளன்களையும் பூர்த்தி வ்சய்கிறீர்்கள் 
என்்பள்த குடிளமப் ்பதிவு அலுவல்கத்திற்கு 
வ�ரில் வ்சன்று உறுதிப்்படுத்்தவும். 
உங்்கள் சுவயச்ள்சயான ஒப்பு்தலுக்குத் 
்தள்ட ஏற்்பட்்டால், உ்தவிச் வ்சளவ்கள் 
உள்ைன. திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ளுமாறு 
ஒருவளரக் ்கட்்டாயப்்படுத்துவது 
கிரிமினல் குற்றமாகும் மற்றும் அத்்தள்கய 
திருமைம் இரத்து வ்சய்யப்்ப்டலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

  6.3 குடும்்ப வன்முளற

  நீங்்கள் ்கட்டாயத் திருமணத்தால் 
்கவளலப்படுகிறீர்்கள்

்கட்்டாயத் திருமைம் �ள்டவ்பறுகின்ற 
சூழலில் சிக்கிக்வ்காண்்டவர்்களுக்கு ஓர் 
உறளவத் வ்தா்டங்்க அல்லது முடிக்்க ்தன்ளனச் 
சுற்றியுள்ைவர்்களி்டமிருந்து அழுத்்தத்ள்த 
எதிர்வ்காள்்பவர்்களுக்கு இலவ்ச ஆவலா்சளன, 
இந்்த மக்்களைக் ்கவனித்துக்வ்காள்ளும் 
வல்லு�ர்்களுக்கு அறிவுளர.

BUREAU CANTONAL 

POUR L’INTÉGRATION 

DES ÉTRANGERS ET 

LA PRÉVENTION DU 

RACISME (BCI)

 Avenue de Sévelin 46 
1014 Lausanne

 021 316 49 59
 info.integration@vd.ch
 vd.ch/integration

குடிளமப் ்பதிவு அலுவல்கம் உங்்கள் 
வ்காரிக்ள்களயப் ்பரிசீலித்து, நீங்்கள் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ைலாமா என்்பள்த 
எழுத்துப்பூர்வமா்கத் வ்தரிவிக்கும். ஆயத்்த 
�ள்டமுளற முடிந்்த 3 மா்தங்்களுக்குள் 
திருமைம் �ள்டவ்பற வவண்டும். திருமை 
ஆயத்்த �ள்டமுளற முடிந்்த பிறகு வ�ரடியா்க 
்சம்பிர்தாயங்்கள் �்டந்்தால் அளவ மண்்டலத்தில் 

திருமை அரங்கு்களிவலா அல்லது 
வ�ரடியா்க குடிளமப் ்பதிவு அலுவல்கத்தின் 
வைா்கத்திவலா �ள்டவ்பறுகின்றன.
அளவ முளறயா்கப் ்பட்டியலி்டப்்பட்்ட 
«விதிவிலக்்கான இ்டங்்களிலும்» 
�்டத்்தப்்ப்டலாம் (குடிளமப் ்பதிவ்க 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பார்க்்கவும்). 
்பகுத்்தறியும் திறன் வ்காண்்ட இரண்டு முக்கிய 
்சாட்சி்கள் இருக்்க வவண்டும். திருமை 
ஒப்்பந்்தம் வ்சய்துவ்காள்ளும் ்தம்்பதியர் 
திருமைம் �ள்டவ்பறுகின்ற குடிளமப் ்பதிவு 
அலுவல்கத்தின் வமாழிளயப் புரிந்துவ்காள்ை 
முடியா்தவர்்கைாக் இருந்்தால், அவர்்கள் 
ஒரு வமாழிவ்பயர்ப்்பாைளரப் ்பயன்்படுத்்த 
வவண்டும் மற்றும் அ்தற்்கான வ்சலவு்களை 
அவர்்கள் ஏற்றுவ்காள்ை வவண்டும்.

விழாவின்வ்பாது, ்தம்்பதியர் இருவரும் 
மற்றும் ்சாட்சி்கள் இருவரும் முன்கூட்டிவய 
்தயாரிக்்கப்்பட்்ட திருமை உறுதிவமாழியில் 
ள்கவயாப்்பம் இ்ட வவண்டும். 
திருமைத்தின் இறுதியில் ்தம்்பதியர் 
திருமைச் ்சான்றி்தளழப் வ்பறுகிறார்்கள்.

குடிளமத் திருமைத்திற்்கான ஊதியம் 
வ்பாதுவா்க CHF 300 மற்றும் 500-
க்கு இள்டப்்பட்்ட்தா்க இருக்கும். ஒரு 
்சனிக்கிழளமயில் வ்காண்்டாட்்டம் அல்லது 
அதி்காரப்பூர்வ லாவ்சன் திருமை அரங்கிற்கு 
வவளிவய �்டக்கும் வ்காண்்டாட்்டம் வ்பான்ற 
சிறப்பு வாழ்த்து்களுக்கு கூடு்தல் வ்சலவு்கள் 
ஏற்்படும். குறிப்்பா்க வவளி�ாட்டு குடிளம 
அந்்தஸ்து ஆவைங்்கள் அங்கீ்கரிக்்கப்்ப்ட 
வவண்டியிருந்்தால் அ்தற்்கான ்கட்்டைங்்கள் 
வ்சலுத்்த அதி்க வ்சலவா்கலாம். நீங்்கள் 
ம்த அடிப்்பள்டயிலும் திருமைம் 
வ்சய்துவ்காள்ைலாம், ஆனால் அது குடிளம 
்சம்பிர்தாயங்்களுக்குப் பின்னர் மட்டுவம 
வமற்வ்காள்ைப்்ப்ட வவண்டும்.
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திருமணம் அறிவிக்்கப்பட்டவுடன் 
வதளவப்படும் நளடமுள்ற்கள்

உங்்கள் திருமை நிளல மாறுவள்த 
அதி்காரி்கள், உங்்கள் ்பணியமர்த்து�ர், வரி 
ஆளையங்்கள், உங்்கள் வங்கி, ்காப்பீட்டு 
நிறுவனங்்கள் வ்பான்றவற்றிற்கு நீங்்கள் 
்கட்்டாயமா்கத் வ்தரிவிக்்க வவண்டும். புதிய 
ஒப்்பந்்தங்்கள் முடிக்க்கும்வ்பாது புதிய திருமை 
நிளலயும் குறிப்பி்டப்்ப்ட வவண்டும்.

திருமைத்திற்குப் பிறகு உங்்கள் வ்பயர் 
மாறினால் அதி்காரப்பூர்வ ஆவைங்்களையும் 
நீங்்கள் மாற்றியளமக்்க வவண்டும். 
குறிப்்பா்க, பின்வரும் ஆவைங்்களை 
நீங்்கள் புதுப்பிக்்க வவண்டும்:

 ்க்டவுச்சீட்டு மற்றும் 

 அள்டயாை அட்ள்ட. AVS ்சான்றி்தழ்.

 ஓட்டு�ர் உரிமம் மற்றும் 
சுற்வறாட்்ட அனுமதி

 வங்கியின் ்கார்டு்கள் மற்றும் 
கிவரடிட் ்கார்டு்கள்.

 மூலப் ்பத்திரம்.

திருமணத்திற்குப் பி்றகு குடும்பப் சபயளரத் 
சதாடர்தல் அல்லது மாற்றுதல்

வாழ்க்ள்கத் துளை்கள் இருவரும் 
்தங்்களுள்டய வ்பயர் மற்றும் பூர்வீ்கத்ள்தத் 
்தக்்களவத்துக் வ்காள்கிறார்்கள். ஆனாலும், 
வ்பாதுவான குடும்்பப் வ்பயரா்க ஆண் 
அல்லது வ்பண்ணின் ்கன்னிப் வ்பயளரப் 
்பயன்்படுத்்த விரும்புவ்தா்க ்தம்்பதியர் 
அறிவிக்்க முடியும். திருமைம் வ்சய்துவ்காண்்ட 
வ்பற்வறாரின் பிள்ளை வ்பாதுவான 
குடும்்பப் வ்பயளர அல்லது – வ்பற்வறார் 
வவவ்வவறு குடும்்பப் வ்பயளரப் 
வ்பற்றிருந்்தால் – திருமைத்தின்வ்பாது 
அல்லது அவர்்கள் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
திருமைம் வ்சய்துவ்காள்ைவில்ளல என்றால் 
பிறப்பின்வ்பாது ்தங்்கள் குடும்்பப் வ்பயரா்க 

வ்பற்வறார்்கள் வ்தர்ந்வ்தடுத்்த ஒற்ளறப் 
வ்பயளரப் வ்பறுகிறார். வ்பற்வறார்நிளலக்்கான 
பிரத்திவய்கமா்கப் ்பயன்்படுத்்தப்்படும்வ்பாது, 
பிள்ளை பிந்ள்தயவரின் ்கன்னிப் வ்பயளரப் 
வ்பறுகிறார். அவ்தாடு, இது மு்தலாவது 
குழந்ள்த இல்ளலவயனில், உ்டன்பிறப்பு 
ஒற்றுளம வ்காள்ள்கயின் கீழ் பின்வரும் 
குழந்ள்த்கள் மு்தல் குழந்ள்தக்குத் 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட குடும்்பப் வ்பயளர 
்கட்்டாயம் வ்காண்டிருக்்க வவண்டும்.

அள்டயாை ஆவைங்்கள் வ்பான்ற வழக்்கமான 
ஆவைங்்களில், வாழ்க்ள்கத் துளையின் 
வ்பயரு்டன் ஒற்ளற குடும்்பப் வ்பயளரச் 
வ்சர்ப்்ப்தன் மூலம் ஒரு சிறு வ்காடு மூலம் 
திருமைப் வ்பயளரப் ்பயன்்படுத்்த முடியும்.

வமலும், திருமை உறவு முறியும் ்பட்்சத்தில், 
விவா்கரத்து �்டவடிக்ள்க்களின் முடிவில் 
அல்லது வாழ்க்ள்கத் துளை்களில் 
ஒருவர் மரைமள்டந்்த பிறகு, 
திருமைத்தின்வ்பாது ்தனது வ்பயளர 
மாற்றிக்வ்காண்்ட வாழ்க்ள்கத்துளை 
்தனது ஒற்ளறப் வ்பயளரவய மீண்டும் 
வ்தா்டர விரும்புவ்தா்க எந்்த வ�ரத்திலும் 
குடிளமப் ்பதிவ்கத்தில் வ்தரிவிக்்கலாம். 

வாழ்க்ள்கத் துளண்களின் 

ஒற்ள்றப் சபயர்்களுக்கு 

இளடவய வதர்ந்சதடுக்்கவும்

 vd.ch > Thèmes >  
Population > État civil >  
Mariage > Choix du nom de famille 
et lieu d’origine (droit de cité) 
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8.4 மரணம் நி்கழ்ந்தால்்களடப்பிடிக்்க 
 வவண்டிய நளடமுள்ற
சுருக்்கமா்க

எந்்தவவாரு இறப்பும் ்சம்்பவம் �்டந்்த 
இ்டத்தின் குடிளமப் ்பதிவவட்டில் 2 
�ாள்்களுக்குள் ்பதிவு வ்சய்யப்்ப்ட வவண்டும். 
மரைமள்டந்்த �்பர் வவளி�ாட்்டவரா்க 
இருந்்தால், அவர்்களுள்டய பூர்வீ்க �ாட்டின் 
ஆளையங்்களி்டம் மரைத்ள்தப் ்பதிவு வ்சய்வது 
அவர்்களுள்டய உறவினர்்களின் வ்பாறுப்்பாகும். 
வவளி�ாட்டில் மரைம் நி்கழ்ந்்தால், மரைம் 
நி்கழ்ந்்த இ்டத்தின் சுவிஸ் பிரதிநிதி வாயிலா்க 
மரைச் வ்சய்தி சுவிஸ் குடிளம அந்்தஸ்து 
அதி்காரி்களுக்குத் வ்தரிவிக்்கப்்ப்ட வவண்டும்.

்தம்்பதியரில் ஒருவர் மரைமள்டயும் 
்பட்்சத்தில், திருமைத்தின் முடிவில் 
்தனது வ்பயளர மாற்றிக்வ்காண்்ட ்தம்்பதி 
திரும்்பவும் ்தனது ஒற்ளறப் வ்பயளரப் 
்பயன்்படுத்்த விரும்புவ்தா்க எந்்த வ�ரமும் 
குடிளமப் ்பதிவ்கத்தில் வ்தரிவிக்்கலாம்.

மரைமள்டந்்த �்பர் எங்கு வசித்்தார் என்்பள்தப் 
வ்பாருத்து, ்சம்்பந்்தப்்பட்்ட �்கராட்சி 
அதி்காரி்களுக்கு வ்தரியப்்படுத்துவதும் 
அவசியமாகும். குறிப்்பா்க ்பல சுவிஸ் 
�்கராட்சி்கள் ஈமச்்ச்டங்கு்களுக்கு இலவ்ச 
வ்சளவ்கள் வழங்குவ்தால் (அ்டக்்கம், 
்த்கனம், இறுதி ஊர்வலம் வ்பான்றளவ).

ஈமச்்ச்டங்கு வ்தா்டர்்பான வ்சலவு்களை 
வமற்வ்காள்வ்தற்்கா்க மரைமள்டந்்த 
�்பரின் நிதி்களை விடுவிக்குமாறு அவரது 
வங்கியி்டம் வ்காரிக்ள்க ளவக்்க முடியும் 
என்்பள்தயும் ்கவனத்தில் வ்காள்ைவும். ஒருவர் 
மரைமள்டந்்தவு்டன் வ்பரும்்பாலான வங்கி்கள் 
அவரது ்கைக்கு்களை மு்டக்கிவிடுகின்றன (வாரிசு 
வரி வ�ாக்்கங்்களுக்்கா்க), ஆனால் ்பைத்ள்த 
விடுவிக்்க சில வங்கி்கள் அனுமதிக்்கலாம்

மரணம் பற்றிய அறிவிப்பு 

மற்றும் பதிவு ச்சய்தல்

 vd.ch > Thèmes > Popu-
lation > État civil > Décès

ஈமச்்சடங்கு

மரைமள்டந்்த �்பர் ்ப்தனப்்படுத்தும் இ்டத்துக்கு 
எடுத்துச் வ்சல்லப்்ப்ட வவண்டும். வ்பாதுவா்க, 
குடிளமப் ்பதிவ்கத்்தால் «இறப்பு உறுதிப்்படுத்்தல்» 
்சான்றி்தழ் வழங்்கப்்பட்்ட பின்னர், �்கராட்சி 
ஆளையம் மரைமள்டந்்தவளர எடுத்துச் 
வ்சன்று அ்டக்்கம் வ்சய்ய அனுமதிக்கிறது. 
உ்டளல எடுத்துச்வ்சல்வது Département de 
la Santé et l’action sociale (DSAS)-ஆல் 
அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்்ட ஈமச்்ச்டங்கு இயக்கு�ரால் 
வமற்வ்காள்ைப்்படுகின்றது. அதி்காரி்களி்டம் 
வ்தரிவிப்்ப்தற்கு முன்ன்தா்கவும் உ்டளல 
எடுத்துச் வ்சல்ல முடியும். சுவிட்்சர்லாந்தில், 
மரைமள்டந்்த 48 மு்தல் 98 மணிவ�ரங்்களுக்கு 
இள்டவய ஈமச்்ச்டங்கு ்கட்்டாயம் �ள்டவ்பற 
வவண்டும். உ்டல் குளிர்்ப்தன அளறயில் 
ளவக்்கப்்பட்டிருந்்தால், பிராந்தியத்ள்தப் 
வ்பாருத்து ஈமச்்ச்டங்கு்களுக்கு மரைமள்டந்்த 
பின் 5 �ாள்்கள் வளர ஏற்்பாடு வ்சய்ய முடியும்.

சுவிட்்சர்லாந்தில் ்பல்வவறு வள்கயான 
ஈமச்்ச்டங்கு கிரிளய்கள் �்டத்்தப்்படுகின்றன. 
எனவவ, ஈமச்்ச்டங்கு �்டத்துவது என்்பது 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட ்சம்பிர்தாயத்ள்த வ்பரிதும் 
்சார்ந்்த்தா்க இருக்கிறது, ஆனால் அது எந்்த 
வடிவில் இருந்்தாலும், வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட 
்சம்பிர்தாயத்திற்கு குறிப்பிட்்ட சில 
அடிப்்பள்டத் ்தைவா்டங்்கள் வ்தளவப்்படும்: 

 உ்டளல எடுத்துச் வ்சல்லு்தல்.

 ்ச்டங்கு �ள்டவ்பறும் இ்டம், வ்ததி 
மற்றும் வ�ரத்ள்தத் வ்தர்ந்வ்தடுத்்தல்.

 அளழக்்க வவண்டிய �்பர்்களின் ்பட்டியல்.

 ஈமச்்ச்டங்கு அறிவிப்பு (எ.்கா. 
்சவக்கி்டங்கு அறிவிப்பு்டன்).

இந்்த �்டவடிக்ள்க்களில் ஈமச்்ச்டங்கு 
இயக்கு�ளர துளைக்கு அளழப்்பது வழக்்கம்.
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உண்ளமயில், ்தனிப்்பட்்ட்தா்க 
இருந்்தாலும் வ்பாதுவான்தா்க இருந்்தாலும் 
(அதி்காரப்பூர்வமானது), ஈமச்்ச்டங்கு இயக்கு�ர்்கள் 
இந்்தச் வ்சயல்முளறயில் மி்க ஆரம்்பத்திவலவய 
உங்்களுக்கு ஆ்தரவளிக்்க முடியும். 
மரைமள்டந்்தவரின் குடும்்பத்திற்கும் ்பல்வவறு 
குறுக்கிடும் நிறுவனங்்களுக்கும் இள்டவய 
ஒருங்கிளைப்புப் ்பணிளயயும் அவர்்கள் 
வமற்வ்காள்கிறார்்கள் மற்றும் ்சவக்கி்டங்கு 
்கழுவு்தல் மற்றும் உ்டளலப் ்பராமரித்்தல் வ்பான்ற 
வ்சளவ்களையும் அவர்்கள் வழங்்க முடியும். 
்சவக்கி்டங்கு ்பராமரிப்ள்ப வமற்வ்காள்ளும் 
ஈமச்்ச்டங்கு நிறுவனங்்களின் ்பணியாைர்்கள் 
மரைமள்டந்்த �்பரின் ்கண்ணியத்திற்கு 
இைங்்க இது வமற்வ்காள்ைப்்படுவள்தயும், 
அவர்்களுள்டய ்கலாச்்சார மற்றும் ்சமய 
மரபு்கள் ்கள்டப்பிடிக்்கப்்படுவள்தயும் 
உறுதிப்்படுத்துகிறார்்கள். ஈமச்்ச்டங்கு 
இயக்கு�ர்்கள் வ்பாதுவா்க உங்்களுக்கு அர்த்்தமுள்ை 
ஒரு அஞ்்சலிக்கு ஏற்்பாடு வ்சய்யத் ்தயாரா்க 
இருக்கிறார்்கள். உண்ளமயில், ஈமச்்ச்டங்கு்களைப் 
வ்பாருத்்த வளர உங்்கள் வ்தளவ்கள் அல்லது 
விருப்்பங்்கள் எதுவா்க இருந்்தாலும் மற்றும் 
உங்்கள் �ம்பிக்ள்க்கள் எதுவா்க இருந்்தாலும், 
உங்்கள் எதிர்்பார்ப்பு்களுக்கு ்சரியா்கப் 
வ்பாருந்துகின்ற வ்சளவ்களைக் வ்காண்டுள்ை 
மற்றும் எந்்தப் ்பார்பட்்சமும் இல்லாமல் சிறந்்த 
்கவனத்து்டனும் அக்்களறயு்டனும் அவற்ளற 
நிளறவவற்ற முடிகின்ற ஒரு ஈமச்்ச்டங்கு 
இயக்கு�ளர உங்்கைால் ்கண்்டறிய முடியும். 

்பல்வவறு ஈமச்்ச்டங்கு இயக்கு�ர்்களின் 
்பட்டியளலயும் இந்்தப் வ்பாருள் குறித்்த கூடு்தல் 
்த்கவல்்களையும் Direction Générale de la 
Santé-இன் இளையத்்தைத்தில் நீங்்கள் ்காைலாம்.

DIRECTION GÉNÉRALE 

DE LA SANTÉ 

OFFICE DU MÉDECIN 

CANTONAL

 Avenue des Casernes 2 
 1014 Lausanne 

 021 316 18 00
 vd.ch > Thème > Santé, soins et 

 handicap > Pour les professionnels >  
Autorisations de diriger et d’exploiter >  
Inhumations et pompes funèbres

சிவில் நிளல ஆவணங்்களின் 
சதாடர்பு மற்றும் ஒழுங்கு

சிவில் நிளல ஆவைங்்களின் ஆர்்டர்்களுக்கு 
(பிறப்புச் ்சான்றி்தழ்்கள், இறப்புச் 
்சான்றி்தழ்்கள் வ்பான்றளவ), நீங்்கள் 
அவற்ளற மண்்டலத்தின் இளைய்தைத்தில் 
ஆர்்டர் வ்சய்யலாம் அல்லது நிர்வா்க 
ளமயத்ள்த அளழக்்கலாம். பின்னர் அளவ 
உங்்களுக்கு ்த்பால் மூலம் அனுப்்பப்்படும்

CENTRE ADMINISTRATIF 

DE L’ÉTAT CIVIL

 021 557 07 07
 vd.ch/etat-civil 
 vd.ch > Thèmes >  
Population > État civil >  
Commander un acte d’état civil

 அறிவுள்ற

இந்்த மாற்றங்்களை நீங்்கள் பிறந்்த 
�ாட்டின் தூ்தர்கம் அல்லது 
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9.1 வாட் பிராந்தியத்தில் 
 பயணம் ச்சய்தல் 

வபருந்து மற்றும் சமட்வரா மூலம்

Mobilis என்்பது ஒட்டுவமாத்்த மண்்டலத்திலும் 
மற்றும் அ்தன் 309 �்கராட்சி்களிலும் 
வ்சல்லத்்தக்்க ஒற்ளற ்பயைச்சீட்டு ஆகும். 
உங்்கள் விருப்்பப்்படி எல்லா வி்தமான 
வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்து்களையும் ்பயன்்படுத்்த 
இது உங்்களுக்கு அனுமதியளிக்கிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 mobilis-vaud.ch 

ஒரு முளற வமற்வ்காள்ளும் ்பயைங்்களுக்கு, 
வ்பருந்து ்பயைச்சீட்டு்களை வ�ரடியா்க 
்கள்ட்களில் அல்லது ஸ்மார்ட்ஃவ்பான்்களில் 
வாங்கிக்வ்காள்ை முடியும். சில �்கராட்சி்களில், 
்பயைச்சீட்டு்களை வ்பருந்து ஓட்டு�ரி்டம் 
இருந்து வாங்கிக்வ்காள்ைலாம்.

இரயில் மூலம்

சுவிஸ் வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்து 
விரிவான பிளையத்து்டன் மி்கவும் 
வைர்ச்சியள்டந்துள்ைது. சுவிஸ் ஃவ்ப்டரல் 
ரயில்வவஸ் (CFF) வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்து 
மூலம் (இரயில்்கள், வ்பருந்து்கள், ்ப்டகு்கள், 
வமட்வரா வ்பான்றளவ) சுவிட்்சர்லாந்து 
முழுவதும் ்பயைம் வ்சய்ய அனுமதிக்கின்ற 
வ்பாதுவான சீ்சன் ்பயைச்சீட்டு (AG) வ்பான்ற 
சீ்சன் ்பயைச்சீட்டு்களை அல்லது நீங்்கள் அளரக் 
்கட்்டைத்தில் ்பயைம் வ்சய்ய அனுமதிக்கின்ற 
அளரக் ்கட்்டை சீ்சன் ்பயைச்சீட்டு்களை 
வழங்குகிறது. கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, 
அரு்காளமயில் உள்ை நிளலயத்தில் உள்ை 
க்வுண்ட்்டளர வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும் அல்லது 
CFF வளலத்்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 cff.ch 

 Mobilis – Vaud
வாட் மண்்டலத்திற்்கான AG-க்கு ்சமமானது 
உள்ைது. Mobilis ்சந்்தா வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்து 
மூலம் வாட் பிரவ்த்சம் முழுவதும் அல்லது 
ஒரு குறிப்பிட்்ட வழித்்த்டத்தில் (உ்தாரைமா்க 
லாவ்சன் – யுவர்்டன்-வலஸ்-வ்பய்ன்ஸ்) 
்பயைம் வ்சய்ய உங்்களை அனுமதிக்கிறது. 

கூடுதல் த்கவல்

 mobilis-vaud.ch 

மி்கவும் இலா்பர்கரமான மற்றும் அன்றா்டம் 
நீங்்கள் வமற்வ்காள்ளும் ்பயைங்்களுக்கு 
சிறப்்பா்கப் வ்பாருந்துகின்ற ்சந்்தாளவத் 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்க, நிளலயங்்களில் உள்ை 
்கவுண்ட்்டர் ்பணியாைரி்டமிருந்து 
சிறந்்த ்த்கவல்்களை அறிந்துவ்காள்ை 
வவண்டியது முக்கியமாகும்.

 நாள் பயணச்சீட்டு்கள்
சில �்கராட்சி்கள் ்தங்்கள் குடியிருப்்பாைர்்களுக்கு 
்சலுள்க விளல்களில் �ாள் ்பயைச்சீட்டு்களை 
வழங்குகின்றன: இவற்ளற வ்தாளலவ்பசி 
மூலம், ்கவுண்ட்்டரில் அல்லது உங்்கள் 
�்கராட்சியின் இளையத்்தைம் மூலம் 
ஆன்ளலனில் முன்்பதிவு வ்சய்ய முடியும்.

 சி்றப்புச்வ்சமிப்பு பயணச்சீட்டு்கள்
CFF ஆனது ்கால அட்்டவளைளயப் வ்பாருத்து, 
சிறப்புச்வ்சமிப்பு ்பயைச்சீட்டு்களையும் 
(=குளறந்்த விளல) வழங்குகிறது. 
இந்்தத் ்த்கவளல அறிந்துவ்காள்ை CFF 
இளையத்்தைத்திற்குச் வ்சல்லவும் 
அல்லது CFF ஸ்மார்ட்ஃவ்பான் 
வ்சயலிளயப் ்பதிவிறக்்கம் வ்சய்யவும்.
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 குழந்ளத்களுடன் பயணித்தல்
12 அல்லது அ்தற்கு வமற்்பட்்ட வயதுள்டய 
ஒரு வ்சல்லத்்தக்்க ்பயைச்சீட்டு ளவத்துள்ை 
�்பரு்டன் ்பயணிக்கும்வ்பாது 6 வயதுக்குட்்பட்்ட 
குழந்ள்த்கள் இலவ்சமா்கப் ்பயைம் 
வ்சய்துவ்காள்ைலாம். ைூனியர் ்கார்டு மூலம், 
வரு்டத்திற்கு CHF 30 ்கட்்டைத்தில், 6 வயது 
மு்தல் 16 வயதுக்குட்்பட்்ட குழந்ள்த்கள் 
வ்சல்லத்்தக்்க வ்பாக்குவரத்து ்பயைச்சீட்டு 
ளவத்துள்ை ்தங்்கள் வ்பற்வறாரில் ஒருவரு்டன் 
்பயணிக்கும்வ்பாது வரு்டம் முழுவதும் 
்கட்்டைமின்றி வ்பாதுப் வ்பாக்குவரத்ள்தப் 
்பயன்்படுத்்த முடியும். 3வது குழந்ள்தயில் 
இருந்து ைூனியர் ்கார்டு இலவ்சம்.

்கார் மூலம்

வவளி�ாட்டில் ஓட்டு�ர் உரிமம் 
ளவத்துள்ைவர்்கள் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
குடிவயறிய 12 மா்தங்்களுக்குள் ்தங்்கள் 
வவளி�ாட்டு உரிமத்ள்த சுவிஸ் ஆவைமா்க 
மாற்றிக்வ்காள்ை முடியும். பூர்வீ்க �ாட்ள்டப் 
வ்பாருத்து, ஒரு வ்சய்முளற மற்றும் / அல்லது 
எழுத்துத் வ்தர்வு வ்தளவப்்ப்டலாம்.

SERVICE DES AUTOMOBILES 

ET DE LA NAVIGATION

 Avenue du Grey 110 
 1014 Lausanne

 021 316 82 10
 isan.navigation@vd.ch
 vd.ch/san

ளபக் மூலம்

ள்பக் குறுகிய ்பயைங்்களை 
வமற்வ்காள்வ்தற்்கான �ள்டமுளறக்கு 
ஏற்புள்டய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ்பாதிப்்பற்ற 
வழிமுளறயா்க விைங்குகிறது. ்தளலக்்கவ்சம் 
அணிவது ்கட்்டாயமில்ளல, ஆனால் இது 
வலுவா்கப் ்பரிந்துளரக்்கப்்படுகிறது. 

்பல ஆண்டு்கைா்க, ்சாளல்களின் 
்பக்்கவாட்டிலும், �ள்ட்பாள்த்களிலும், ள்பக் 
நிறுத்துமி்டங்்களிலும் மிதிவண்டிப் ்பாள்த்கள் 
மற்றும் கிளைப்்பாள்த்களை உருவாக்குமாறு 
வாட் மண்்டலம் ஊக்குவிக்்கப்்பட்டுள்ைது. 

சில �்கரங்்கள் ள்பக்ள்க வா்டள்கக்கு 
எடுக்கும் வாய்ப்ள்பயும் வழங்குகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

 publibike.ch/fr/publibike

எலக்ட்ரிக் ள்பக்கு்களை வாங்குவ்தற்்கான 
வ்சலவில் ஒரு ்பகுதிளய மானியமா்க 
வழங்குவ்தன் மூலம் சில �்கராட்சி்கள் எலக்ட்ரிக் 
ள்பக்கு்கள் வாங்குவள்த ஊக்குவிக்கின்றன.

எச்்சரிக்ள்க 

்சுவி்ட்்சர்லா�்்து �வ்டுஞ்்சாலள்கைில் 
வா்கனம் ஓ்ட்்ட வரு்டா�்்திர 
அனும்தி்ச்்சீ்ட்்டு (CHF 40) வாங்்குவ்து 
்க்ட்்டாயமா்கும், இ்து உங்்கை் 
்கை்ைா்டியில் ஒ்்ட்ட்ப்்ப்டும். ்சர்வீஸ் 
ஸ்்டவஷன்்கை், ்சாவ்டி்கை் அல்ல்து அஞ்்சல் 
அலுவல்க்்த்தில் இ்தள �ீங்்கை் ்காைலாம். 
வரு்டா�்்திர அனும்தி்ச்்சீ்ட்்டு 31 
ைனவரி வரள ்சவல்ல்த்்த்க்்க்தா்கும். அ�்்த்த் 
்தவ்தியில,் ்பு்திய ஸ்்டி்க்்கர் வாங்்கி 
உங்்கை் ்கை்ைா்டியில் �ீங்்கை் 
ஒ்ட்்டி்க்்கொை்ை வவை்்டும்.
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9.2 நிதியுதவி

மண்டலத்தில் வாழ்க்ள்கச் ச்சலவு

உலகின் பிற �ாடு்களு்டனும் ஐவராப்பிய 
�ாடு்களு்டனும் ஒப்பிடும்வ்பாது 
சுவிட்்சர்லாந்தில் வாழ்க்ள்கச் வ்சலவு 
அதி்கமாகும். எனவவ, வவளி�ாட்டிலிருந்து 
வரு்பவர்்களுக்கு ்சரா்சரி ்சம்்பைம் மி்கவும் 
அதி்கமா்க இருப்்ப்தா்கத் வ்தான்றும், 
ஏற்்கனவவ இந்்த �ாட்டில் வசிப்்பவர்்கள் 
இங்கு வாழ்க்ள்கச் வ்சலவு மி்க அதி்கம் 
என்்பள்த விளரவில் அறிந்துவ்காள்கிறார்்கள்.

கூடுதல் த்கவல்

 bit.ly/3d9e8DE

ஒரு வங்கி அல்லது தபால்நிளலயக் 
்கணக்கு சதாடங்குதல்

ஒரு வங்கி அல்லது ்த்பால்நிளலயக் ்கைக்கு 
வ்தா்டங்குவ்தன் மூலம், உங்்கள் ்சம்்பைம் 
அல்லது வவறு ஏ்தாவது ஆ்தாரத்திலிருந்து 
வரும் வருமானத்ள்த நீங்்கள் வ்பற முடியும், 
உங்்கள் பில்்களைச் வ்சலுத்்த முடியும் மற்றும் 
கிவரடிட் ்கார்டுக்கு விண்ைப்பிக்்க முடியும். 
வ்காள்ள்கயைவில், அதி்காரப்பூர்வ அள்டயாை 
ஆவைத்ள்தச் ்சமர்ப்பிப்்ப்தன் மூலம் 
எந்்தவவாரு வயதுவந்்தவரும் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
ஒரு வங்கிக் ்கைக்குத் வ்தா்டங்்க 
முடியும். குடியிருப்பு அனுமதி அல்லது 
குடியிருப்புக்்கான ஆ்தாரம் வ்கட்்கப்்ப்டலாம்.

உங்்கள் ச்காடுப்பனவு்களை வமற்ச்காள்ளுதல்

நீங்்கள் உங்்கள் வ்காடுப்்பனவு்களை ஆவைம் 
மூலமா்கவவா, வங்கி அல்லது ்த்பால் அலுவல்க 
்கவுண்ட்்டரிவலா, அல்லது இளையத்்தைத்திவலா 
அல்லது ஸ்மார்ட்வ்பானிவலா 
(இ-வ்பங்கிங்) வ்சலுத்்த முடியும்.

எச்்சரிக்ள்க

உங்்கள் வ்காடுப்்பனவு்களை ்தாம்தமா்கச் 
வ்சலுத்தினால், உங்்களுக்குக் 
கூடு்தல் வ்சலவா்கலாம் மற்றும் 
நிதி்சார்ந்்த வழக்கு்களையும் நீங்்கள் 
எதிர்வ்காள்ை வ�ரி்டலாம்.

ஒரு ்க்டனாளி (்பைத்ள்தக் ்க்டனா்கப் 
வ்பற்றவர்) ்தன்னால் இயன்ற 
அைவுக்கு ்க்டளனச் வ்சலுத்துவ்தற்குக் 
்கட்்டாயப்்படுத்துமாறு அர்சாங்்கத்தி்டம் 
வ்காருவ்தற்கு வழக்கு �ள்டமுளற ்க்டன் 
அளித்்தவருக்கு (்பைத்ள்த ்க்டனா்கக் 
வ்காடுத்்தவர்) அனுமதிக்கிறது. நிதி்சார்ந்்த 
வழக்கு ்தங்குமி்டத்ள்தக் ்கண்்டறிவள்த 
சிரமமாக்குகிறது, இ்தற்கு ்க்டன் வசூல் 
அலுவல்கத்திலிருந்து ்சமீ்பத்தில் 
வ்பறப்்பட்்ட ்சான்றி்தழ் வ்தளவப்்படுகிறது.

கூடுதல் த்கவல்
  4.1 ்தங்குமி்டம் ்கண்்டறி்தல்
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சவளிநாட்டிற்கு பணம் அனுப்புதல்

வவளி�ாட்டிற்குப் ்பைம் அனுப்்ப, வங்கி 
மூலமா்க, ்த்பால் மூலமா்க, அல்லது ்பரிமாற்ற 
நிறுவனம் மூலமா்க அனுப்்பலாம்.

 வங்கிப் பரிமாற்்றம் மூலம்
இந்்தக் வ்காடுப்்பனவு முளற ்பாது்காப்்பானது, 
ஆனால் இ்தற்கு இரண்டு வ்பரி்டமும் வங்கிக் 
்கைக்கு இருக்்க வவண்டும். அ்தன் பின் நீங்்கள் 
ஒரு ்கவுண்ட்்டரில் இருந்து, வ்தாளலவ்பசி மூலம் 
அல்லது ஆன்ளலனில் ஆளைளய அனுப்்பலாம். 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பயன்்படுத்துவ்தன் மூலம் 
்பரிமாற்றக் ்கட்்டைங்்களைக் குளறக்்க முடியும்.

 தபால் மூலம்
La Poste கூடு்தல் விருப்்பத்வ்தர்வு்டன் 
வங்கிளயப் வ்பான்ற அவ்த ்சலுள்க்களை 
வழங்குகிறது: வ்பறு்பவர் ்கைக்கு ளவத்திருக்்க 
வவண்டிய அவசியமில்ளல மற்றும் அவர்்கள் 
்பைத்ள்த ்கவுண்ட்்டரில் வ்பற்றுக்வ்காள்ைலாம்.

 ஒரு பரிமாற்்ற நிறுவனம் மூலம் 
்பரிமாற்ற நிறுவனம் (அதி்க வ்சலவாகும் 
என்றாலும்) மி்க வவ்கமா்கச் வ்சயல்்படுகின்ற 
�ன்ளமளயக் வ்காண்டுள்ைது. ்பைத்ள்த 
ஒரு ்கவுண்ட்்டரில் வ்சலுத்திவிட்டு உலகின் 
எந்்த ஒரு இ்டத்திலிருந்தும் வவவறாரு 
்கவுண்ட்்டரில் எடுத்துக்வ்காள்ைலாம்.

உங்்கள் பட்சஜெட்ளட நிர்வகிப்பது 
பற்றி வ்கள்வி்கள் உள்ைதா?

 Parlons Cash!
உங்்கள் ்தற்வ்பாள்தய ்பட்வைட் மற்றும் 
்க்டன்்களை நிர்வகிப்்பது ்பற்றிய கூடு்தல் 
்த்கவல்்களை ஹாட்ளலன் மூலம் 
நீங்்கள் வ்தரிந்துவ்காள்ைலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

 0840 43 21 00

்கடன்்கள் மற்றும் அதீதக் 

்கடன்்கள் சதாடர்பான த்கவல்

 vd.ch > Thèmes > 
Aides financières et 
soutien social > Dettes 
et surendettement > Parlons Cash!

 குழுபாடங்்கள்
CARITAS Vaud, CORREF மற்றும்  
La Fédération Romande des 
Consommateurs (FRC) ஆகியவற்று்டன் 
இளைந்து குழு ்பா்டங்்கள் மற்றும் 
்தனிப்்பட்்ட வ்தா்டர் ்கண்்காணிப்புச் 
்சலுள்க்களும் அளமக்்கப்்பட்டுள்ைன. 
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9.3 சதாளலத்சதாடர்பு்கள் 
 மற்றும் ச்காள்முதல்

இளணயத்தைம் மற்றும் சதாளலக்்காட்சி

  SERAFE: வாசனாலி மற்றும் 
சதாளலக்்காட்சி உரிமக் ்கட்டணங்்கள்

சுவிட்்சர்லாந்தில், வ்சாந்்த ்சா்தனங்்களை 
ளவத்திருந்்தாலும் இல்லாவிட்்டாலும், 
வாவனாலி வ்கட்்க, வ்தாளல்காட்சி 
்பார்க்்க அல்லது இளையத்்தைத்து்டன் 
இளைக்்க அளனத்து ்தனியார் மற்றும் 
கூட்டுக் குடும்்பங்்களும் ்பதிவு வ்சய்து ஒரு 
வரு்டத்திற்கு CHF 335 வ்தாள்க SERAFE 
்கட்்டைம் வ்சலுத்்த வவண்டும். இந்்தக் 
்கட்்டைம் ்தனிப்்பட்்ட �்பருக்்கானது அல்ல, 
இது ஒரு குடும்்பத்திற்்கானது. உண்ளமயில், 
இது மின்னணு ஊ்ட்கங்்கள் துளறயில் 
வ்பாதுமக்்கள் வ்சளவக்்கா்க ஒவ்வவாரு 
குடும்்பமும் வ்சலுத்தும் ்பங்்களிப்பு ஆகும்.

கூடுதல் த்கவல்

 serafe.ch/fr/redevance/en-
semble-de-la-redevance

உங்்கள் குடும்்பம் ஓர் இளையத்்தை 
இளைப்ள்பப் வ்பற்றிருந்்தால், வாவனாலி 
மற்றும் வ்தாளலக்்காட்சிக்கு நீங்்கள் 
உரிமக் ்கட்்டைம் வ்சலுத்்த வவண்டும். 
உங்்களி்டம் இளைப்பு இல்லாமலிருந்து 
வ்தாளலக்்காட்சி உரிமக் ்கட்்டைத்ள்த 
நீங்்கள் வ்சலுத்்த விரும்்பவில்ளல என்றால், 
உங்்கள் வீட்டில் உள்ை வ்தாளலக்்காட்சிப் 
பிளைய ்சாக்வ்கட்ள்ட சீல் வ்சய்துவிடுமாறு 
நீங்்கள் வ்கட்டுக்வ்காள்ைலாம். 

கூடுதல் த்கவல்

 serafe.ch/fr
 058 201 31 67

்காரிடாஸ் மளிள்கக் ்களட்கள்

்காரி்டாஸ் மளிள்கக் ்கள்ட்கள் 150-க்கு 
வமற்்பட்்ட அடிப்்பள்டப் வ்பாருள்்களை 
வழங்குகின்றன, இளவ லாவ்சன், வவவீ 
மற்றும் யுவர்்டன்-வலஸ்-வ்பய்ன்ஸில் 
உள்ை ்சந்ள்த்களில் 30 மு்தல் 50% வளர 
விளல குளறவா்கக் கிள்டக்கின்றன. 
பின்்தங்கிய மக்்கள், ்கலாச்்சார அட்ள்ட 
ளவத்திருப்்பவர்்கள் ஆகிவயார் இந்்த மளிள்கக் 
்கள்ட்களில் வ்பாருள்்கள் வாங்குவ்தற்கு 
அங்கீ்கரிக்்கப்்பட்டுள்ைனர். ்கலாச்்சார அட்ள்ட 
்காரி்டாஸ் மளிள்கக் ்கள்ட்களில் வ்பாருள்்கள் 
வாங்்க உங்்களுக்கு உ்தவுகிறது மற்றும் 
்காரி்டாஸ் வாட் துணிக் ்கள்ட்களில் ்தள்ளு்படி 
வழங்குகிறது. ்கலாச்்சார அட்ள்டளயப் வ்பற, 
பின்வரும் இளைப்பில் உள்ை ்படிவத்ள்த 
நீங்்கள் பூர்த்தி வ்சய்ய வவண்டும்:

கூடுதல் த்கவல்

 carteculture.ch/vaud/demander- 
une-carteculture/comment-puis-je- 
obtenir-la-carteculture 

Épicerie Caritas Lausanne
 Avenue du Rond-Point 8

 1006 Lausanne
 021 317 59 80

Épicerie Caritas Vevey
 Avenue Reller 4

 1800 Vevey 
 021 319 59 81 

Épicerie Caritas Yverdon
 Rue des Philosophes 13

 1400 Yverdon-les-Bains
 021 317 59 80 
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10 ஓய்வு மற்றும் 
்சமூ்க வாழ்க்ள்க

10.1 குழந்ளத்கள் மற்றும் இளைஞர்்கள் 98

10.2 வயதுவந்தவர்்கள் 100
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10.1 குழந்ளத்கள் மற்றும் 
 இளைஞர்்கள்

சபற்வ்றார்-பிள்ளை ச்சயல்பாடு்கள்

வாட் மண்்டலத்ள்தச் வ்சர்ந்்தவரா்க 
இருப்்ப்தால் மட்டுவம உரிளம்களையும் 
்க்டளம்களையும் வ்பற்றவரா்க ஆகிவி்ட 
முடியாது, உள்ளூர் வாழ்க்ள்கயிலும் ஒருவரது 
வ்பாழுதுவ்பாக்கு்களைப் பூர்த்தி வ்சய்வதிலும் 
்பங்குவ்பற வவண்டும். இள்த அள்டவ்தற்கு, 
சில ்தங்்களையும் வ்சயல்்பாடு்களின் 
முழுளமயான ்பட்டியளலயும் கீவழ 
்காைலாம். பின்வரும் பிரிவில் 
குழந்ள்த்களுக்்கான அல்லது ஒரு குடும்்பமா்க 
வ்சய்ய வவண்டிய வ்சயல்்பாடு்களின் சில 
மு்கவரி்களை நீங்்கள் கீவழ ்காைலாம்.

Maisons vertes 
Maisons vertes (்பசுளம இல்லங்்கள்) 
என்்பளவ ஒரு வ்பரியவரின் (வ்பற்வறார் 
அல்லது குழந்ள்த்களுக்்கான வ்பாறுப்புக் 
வ்காண்டுள்ை வவறு யாராவது வயதுவந்்தவர்) 
துளையு்டன் 5 வயது வளரயுள்ை அளனத்துக் 
குழந்ள்த்களுக்்கான வரவவற்பு, ்பகிர்்தல் 
மற்றும் ்பரிமாற்றத்திற்்கான இ்டங்்கள் ஆகும்.

MAISON VERTE-வள்க 

பிள்ளை-சபற்வ்றார் 

நிறுவனங்்கள் 

 vd.ch > Autorités > Dépar-
tement de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC) > 
Direction générale de l’enfance et de 
la jeunesse (DGEJ) > Dépliant Lieux 
d’accueil enfants-parents (tout public)

Arc-Échange
ஒருங்கிளைப்பு மற்றும் ்சமூ்க உறவு்களை 
வமம்்படுத்துவ்தற்்கா்க வ்பற்வறார்்களும் மற்றும் 
0 மு்தல் 5 வயது வளரயிலான குழந்ள்த்களும் 
்சந்திப்்ப்தற்கும் ்கலந்துளரயாடுவ்தற்குமான 
ஓர் இ்டம், வ்பற்வறார்-பிள்ளை உறவுமுளறக்கு 
ஆ்தரவளிக்கிறது மற்றும் பிள்ளையின், 
்சமூ்கமயமாக்்களல ஊக்குவிக்கிறது. வாட் 
மண்்டலத்தின் ்பல இ்டங்்களில் ஒவ்வவாரு 
�்பரின் மதிப்பு்கள், வ்தளவ்கள் மற்றும் 
இளைப்பு்களுக்்கா்க மரியாள்தயு்டன் ARC-
Échange குடும்்பங்்களை வரவவற்கிறது

கூடுதல் த்கவல்

 arc-echange.ch/home 

Vaudfamille ஆன்ளலன்
Vaudfamille ஆன்ளலன் வ்பார்ட்்டல் 
குழந்ள்த்களுக்்கான மற்றும் / அல்லது 
ஒரு குடும்்பமா்க வ்சய்ய வவண்டிய 
வ்சயல்்பாடு்களை வழங்குகிறது. 

கூடுதல் த்கவல்

 vaudfamille.ch > loisirs

சங்்கங்்கள்
வமாழி விழிப்புைர்ளவ வைர்ப்்ப்தற்கும், 
பிற குழந்ள்த்களைச் ்சந்திப்்ப்தற்கும் ்பல 
்சங்்கங்்கள் இலவ்ச வ்சயல்்பாடு்களை 
அளமத்துள்ைன, அவற்றி சில உ்தாரைத்து்டன் 
கீவழ ்பட்டியலி்டப்்பட்டுள்ைன.

்பங்வ்கற்்ப்தன் மூலம் (சில வ்சயல்்பாடு்களுக்கு 
வ்பற்வறார்்கள் உ்டனிருக்்க வவண்டும்), 
அனிவமட்்டர்்களி்டம் இருந்து அன்றா்ட 
வாழ்க்ள்க குறித்்த ்த்கவல்்களையும் 
நீங்்கள் வ்பற முடியும்.
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«BIENVENUE DANS 

LE CANTON DE VAUD» 

வபார்ட்டலில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ை 

ச்சயல்பாடு்கள் 

 vaud-bienvenue.ch >  
Infos pratiques > Informations > Enfants

1001 வரலாறு்கள்
1001 வரலாறு்கள் ்கள்த்கள் மற்றும் �ர்்சரி 
்பா்டல்்கள் மூலம் ்தாய்வமாழியிலும் 
பிவரஞ்சு வமாழியிலும் அனிவமஷன்்களை 
வழங்குகின்றன. 1001 வரலாறு்கள் 
குறிப்்பா்க வ்பற்வறார்-பிள்ளை உறளவ 
வலுப்்படுத்துவள்தயும், வ்பற்வறார்்கள் 
அவர்்களுள்டய ்பணி்களை ஆற்றுவ்தற்கு 
ஆ்தரிப்்பள்தயும், குடும்்பங்்களுக்கு 
இள்டயிலான ஒற்றுளமளய 
ஊக்குவிப்்பள்தயும் ்சாத்தியமாக்குகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

 isjm.ch/promotion-de-lecture/ 
1001-histoires

குழந்ளத்கள் மற்றும் இளைஞர்்களுக்்கான 
்கல்வி ்சாராச் ச்சயல்பாடு்கள்

மண்்டலத்தின் அளனத்துப் பிராந்தியங்்களிலும், 
்சங்்கங்்கள் மற்றும் �்கராட்சி்கைால் 
குழந்ள்த்களுக்கும் இளைஞர்்களுக்கும் ்பல 
்கல்வி ்சாராச் வ்சயல்்பாடு்கள் (விடுமுளற 
மு்காம்்கள், ்சமூ்க-்கலாச்்சார வ்சயல்்பாட்டு 
ளமயங்்கள், ்ப்கல்வ�ர வ்சயல்்பாடு்கள், 
இளைஞர் மன்றங்்கள் வ்பான்றளவ), அல்லது 
அளவ வ�ரடியா்க இளைஞர் குழுக்்கைாலும் 
வ்தா்டங்்கப்்பட்டு வமற்வ்காள்ைப்்படுகின்றன.

இந்்தச் ்சலுள்க்கள் குறித்்த கூடு்தல் 
்த்கவல்்களுக்கு, உங்்கள் �்கராட்சிளயத் 
வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும் அல்லது Groupe de 
liaison des activités de jeunesse-இன் 
இளையத்்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 glaj-vd.ch

இளைஞர் ஓய்வுவநர ச்சயல்பாடு்கள்
இந்்த இளையத்்தைம் வாட் ்பள்ளி 
விடுமுளற �ாள்்களின்வ்பாது குழந்ள்த்கள் 
மற்றும் இளைவயாருக்்கான ஓய்வுவ�ர 
வ்சயல்்பாடு்களின் வ்காப்்ப்கத்ள்த வழங்குகிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 loisirsjeunes.ch/vaud

Délégué cantonal à l’enfance 
et à la jeunesse
்சமூ்க, விளையாட்டு அல்லது ்கலாச்்சார 
திட்்டத்திற்கு ஏற்்பாடு வ்சய்யும் இளைஞர்்களின் 
குழுக்்கள் நிதி உ்தவிக்கு விண்ைப்பிக்்கலாம்.

இளைஞர்்கைால் 

வழிநடத்தப்படும் 

திட்டங்்களுக்்கான ஆதரவு 

 vd.ch > Thèmes > Popula-
tion > Enfance, jeunesse 
et famille > Demander une aide financière 
pour un projet porté par des jeunes

ciao.ch 
Ciao.ch இளையத்்தைம் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
11-20 வயதுள்ை பிவரஞ்சு வ்பசும் 
இளைஞர்்களின் ்த்கவல் மற்றும் 
வழி்காட்டு்தல் வ்தளவ்களைப் பூர்த்தி வ்சய்ய 
எல்லா வள்கயான ்தளலப்பு்கள் குறித்தும் 
வல்லு�ர்்களின் திறன்்களை வழங்குகிறது. 

கூடுதல் த்கவல்

 ciao.ch
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10.2 வயதுவந்தவர்்கள்

ஒருங்கிளணப்ளப வமம்படுத்துவதற்்கான 
்கட்டளமப்பு்கள்

்தன்னார்வப் ்பணி மற்றும் ்சமு்தாய 
வாழ்க்ள்க ஆகியளவ வாட் ்சமூ்கத்தில் 
ஒரு முக்கியமான ்பங்்காற்றுகின்றன. 
்தற்வ்பாதுள்ை ்பல ்சங்்கங்்களில், சில ்சங்்கங்்கள் 
புலம்வ்பயர்ந்வ்தாரால் உருவாக்்கப்்பட்்டளவ 
ஆகும். இந்்தக் ்கட்்டளமப்பு்கள் புரவன் 
்சமு்தாயத்தில் வவளி�ாட்்டவர்்களின் 
பூர்வீ்க ்கலாச்்சாரத்ள்த வமம்்படுத்துகின்ற 
அவ்த வ�ரத்தில், அங்கு அவர்்களின் 
ஒருங்கிளைப்ள்ப வமம்்படுத்துவள்தயும் 
வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்டுள்ைது.

இள்த அள்டவ்தற்கு, அளவ ்பல 
வ்சயல்்பாடு்கள், ்பன்மு்கக் ்கலாச்்சார 
திருவிழாக்்கள் அல்லது கூட்்டங்்கள் 
மற்றும் ்பரிமாற்றங்்களுக்்கான இ்டங்்கள் 
ஆகியவற்ளற அளமக்கின்றன.

ச்சயல்பாடு்கை 

ஆன்ளலனில்  

்காணுங்்கள்

 vaud-bienvenue.ch >  
Infos pratiques >  
Loisirs et citoyenneté

தன்னார்வப் பணி

்தன்னார்வப் ்பணி உங்்கள் 
திறன்்கள் மற்றும் வ்தா்டர்பு்களின் 
பிளையத்ள்த விரிவு்படுத்துவவ்தாடு, 
ஒரு வவளல வ்பறுவ்தற்்கான 
உந்து்சக்தியா்கவும் விைங்குகிறது. 

கூடுதல் த்கவல்

  3.2 வவளலளயத் வ்தா்டங்குவ்தற்கு முன்

Bénévolat-Vaud, ்சமுதாய 
வாழ்க்ள்கக்்கான தி்றன்்கள் ளமயம்
உங்்களுக்கு விருப்்பமான ஒரு ்காரைத்திற்்கா்க 
அல்லது ஒரு ்சங்்கம் உருவாக்்க வாரத்தில் ஒரு 
சில மணிவ�ரங்்கள் ஒதுக்்க விரும்பினால், 
Bénévolat-Vaud உங்்களுக்கு வ்தளவயான 
அளனத்துப் ்பயனுள்ை ்த்கவல்்களையும் 
உங்்களுக்கு வழங்்க முடியும்.

கூடுதல் த்கவல்

 Avenue Ruchonnet 1
 1003 Lausanne

 021 313 24 00
 benevolat-vaud.ch 

உள்ளூர் நிறுவனங்்கள்

குடியிருப்்பாைர்்கள் ்பரஸ்்பரம் ்தங்்களைப் 
்பற்றி அறிந்துவ்காள்வ்தற்கும் மகிழ்ச்சியா்க 
இருப்்ப்தற்கும் அவர்்கள் ்சந்தித்துக்வ்காள்ை 
அனுமதிக்கின்ற விளையாட்டு, ்கலாச்்சார 
மற்றும் ஓய்வுவ�ர வ்சயல்பாடு்களை 
உள்ளூர் நிறுவனங்்கள் வழங்குகின்றன. 
அவற்ளறப் ்பற்றி அறிந்துவ்காள்ை, உங்்கள் 
�்கராட்சிளயத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

்கலாச்்சார ்சமூ்க ளமயங்்கள்

வாட் மா்காைத்தில் ்பல ்கலாச்்சார 
்சமூ்க ளமயங்்கள் உள்ைன, அளவ 
்தளலமுளற்களுக்கும் ்கலாச்்சாரங்்களுக்கும் 
இள்டவய ்சமூ்க உறவு்களையும் 
வ்தா்டர்பு்களையும் ஊக்குவிக்கின்றன. 
்பல்வவறு வ்சயல்்பாடு்கள் வழங்்கப்்படுகின்றன 
மற்றும் அளவ மக்்களைச் ்சந்திக்்க 
உங்்களுக்கு உ்தவுகின்றன.

கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, உங்்கள் ்பகுதியில் 
என்ன இருக்கிறது என்்பள்த அறிந்துவ்காள்ை 
உங்்கள் �்கராட்சிளயத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.
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பன்னாட்டு பணியாைர்்களை வரவவற்்றல்

Welcome days & Reloc’coffees என்்பளவ 
்சமீ்பத்தில் வாட் மண்்டலத்திற்கு வந்துள்ை 
்பன்னாட்டுப் ்பணியாைர்்கள் அவர்்களுள்டய 
வாழ்க்ள்கத் துளை்களுக்வ்கன்வற சிறப்்பா்கத் 
்தயாரிக்்கப்்பட்டுள்ை நி்கழ்ச்சி்கள் ஆகும். 
வாட் வர்த்்த்க மற்றும் வ்தாழில் ்சள்பயின் 
«்பன்னாட்டு இளைப்புச்» வ்சளவ மூலம் 
ஏற்்பாடு வ்சய்யப்்பட்டுள்ைன.

கூடுதல் த்கவல்

 cvci.ch/fr/ > Services > International 
Link > Accueil et intégration

விளையாட்டு மற்றும் ்களல ச்சயல்பாடு்கள்

நீங்்கள் விளையாட்டு மற்றும் ்களல 
வ்சயல்்பாடு்களை எதிர்்பார்ப்்பவரா்க இருந்்தால் 
(ள்கப்்பந்து, ்கால்்பந்து, �்டனம், இள்ச, 
அரங்்கம் வ்பான்றளவ), இளையத்்தைத்தில் 
நீங்்கள் வமற்வ்காள்ளும் ஆராய்ச்சியு்டன் 
வ்சர்த்து நீங்்கள் குடியிருக்கும் ்பகுதியின் 
�்கராட்சிளயயும் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். இந்்த 
வள்கயான வ்சளவளய வழங்குகின்ற உள்ளூர் 
நிறுவனங்்களின் ்பட்டியல் வ்பரும்்பாலும் 
Contrôle des Habitants-இல் கிள்டக்கின்றது.

சுற்றுலா

வாட் மண்்டலம் கிராமப்புறங்்களிலும் 
மளலப்்பகுதி்களிலும் ்பல அற்பு்தமான 
நிலப்்பரப்பு்களைக் வ்காண்டுள்ைது, மற்றும் 
அது ்பார்ளவயி்ட வவண்டிய ்பல இ்டங்்கள் 
மற்றும் நிளனவுச் சின்னங்்களின் இல்லமா்க 
விைங்குகிறது. உங்்கள் பிராந்தியத்ள்தக் 
்கண்டுபிடிக்்க, வாட் மண்்டல சுற்றுலா 
அலுவல்கத்ள்த (VP) �ா்டவும்.

VAUD PROMOTION (VP)
 Avenue d’Ouchy 60

 Case postale 1125 | 1001 Lausanne
 021 613 26 26
 info@region-de-leman.ch
 region-du-leman.ch

்கலாச்்சார நி்கழ்ச்சித் திட்டம்

Vaud மா்காைத்தில், ்கலாச்்சார ்சலுள்க 
உள்ைது ்பல்வவறு: ்பண்டிள்க்கள், 
்பாரம்்பரிய வ்காண்்டாட்்டங்்கள், நி்கழ்ச்சி்கள், 
்கண்்காட்சி்கள், சினிமாக்்கள், ்கச்வ்சரி்கள் 
வ்பான்றளவ. உங்்கள் பிராந்தியத்தில் 
�்டக்கும் நி்கழ்வு்களைப் புதுப்பித்்த நிளலயில் 
ளவத்திருக்்க, Vaud Promotion (VP) 
இளைய்தைத்ள்தப் ்பார்ளவயி்டவும்.

கூடுதல் த்கவல்

 region-du-leman.ch
 temps-libre.ch

குறிப்்பா்க உள்ளூர் வ்சய்தித்்தாள்்களில் 
வவளிவருகின்ற ்கலாச்்சார 
அட்்டவளைளயயும் நீங்்கள் ்காைலாம்.

அருங்்காட்சிய்கங்்கள்
வாட் மண்்டலத்தின் நிரந்்தர மற்றும் 
்தற்்காலி்க ்கண்்காட்சி்கைா்க விைங்குகின்ற் 
அருங்்காட்சிய்கங்்களைக் ்காணுங்்கள். 
ஒவ்வவாரு மா்தமும் மு்தலாவது ்சனிக்கிழளம 
மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழளம்களில் வ்பரும்்பாலும் 
அளவ ்கட்்டைமின்றி அனுமதிக்்கப்்படுகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

 musees.vd.ch/musees-cantonaux
 museums.ch/fr 

Carte Culture, Caritas Vaud
்காரிட்்டாஸ் பிளையத்தின் மூலம் ்கலாச்்சார 
அட்ள்ட குளறந்்த வருமானம் வ்காண்்ட 
மக்்கள் ்கலாச்்சார மற்றும் ்சமூ்க வாழ்க்ள்கயில் 
்பங்வ்கற்்க உ்தவுகின்றன, இ்தனால் 
்கலாச்்சாரம், விளையாட்டு மற்றும் ்பயிற்சித் 
துளற்களில் வ்சலவு்களைக் குளறப்்ப்தன் 
மூலம் அவர்்கள் ்பலனள்டகிறார்்கள் 
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கூடுதல் த்கவல்

Caritas Vaud

 Chemin de la Colline 11
 1007 Lausanne

 021 317 59 80
 carteculture.ch 

நூல்கங்்கள்

மண்்டலத்தில் ்பல நூல்கங்்கள் உங்்களை 
வரவவற்கின்றன. உறுப்்பாண்ளம 
வ்பாதுவா்க இலவ்சமாகும்.

Bibliothèque cantonale et 
universitaire – Lausanne (BCUL)
BCUL புத்்த்கங்்கள் / CDs / திளரப்்ப்டங்்கள், 
இருவமாழி உளர்கள் மற்றும் வவளி�ாட்டு 
வமாழி்களில் உளர்கள் மற்றும் பிவரஞ்சு 
்கற்றுக்வ்காள்வ்தற்்கான எண்ைற்ற 
முளற்கள் ஆகியவற்றின் வ்பரிய 
வ்தாகுப்பிளனக் வ்காண்டுள்ைன.

BCUL குறிப்்பா்க Place de la Riponne மற்றும் 
வ்டாரிக்னியில் அளமந்துள்ை ்பல்்களலக்்கழ்க 
வைா்கத்தில் ்பல ்தைங்்களைக் வ்காண்டுள்ைது.

கூடுதல் த்கவல்

 Place de la Riponne 6
 1014 Lausanne

 021 316 78 63
 info.riponne@bcu.unil.ch
 bcu-lausanne.ch 

Bibliothèque interculturelle Globlivres
இந்்த நூல்கம் 272 வமாழி்களில் 27,000-க்கும் 
அதி்கமான புத்்த்கங்்களை வழங்குகிறது. 
அளனவரும் அணு்கக்கூடிய இது, 
பிவரஞ்சு ்கற்றுக்வ்காள்ை ்பல வ்பா்தளன 
நூல்்களையும் வ்காண்டுள்ைது. 

கூடுதல் த்கவல்

 Rue Neuve 2 bis
 1020 Renens

 021 635 02 36
 info@globlivres.ch
 globlivres.ch

ந்கராட்சி நூல்கங்்கள்
்பல �்கராட்சி்களில் நூல்கங்்கள் அளமந்துள்ைன. 
கூடு்தல் ்த்கவல்்களுக்கு, உங்்கள் 
�்கராட்சிளயத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

மாளல வநர ்கலாச்்சார ச்சயல்பாடு்கள் 
மற்றும் குழந்ளதப் பராமரிப்பு

அரங்கு்களில் இள்சக் ்கச்வ்சரி்களை 
அனு்பவிக்கின்ற வ்பற்வறார்்களுக்கு, வாட் 
வ்சஞ்சிலுளவ ்சங்்கம் வீட்டிவலவய குழந்ள்தப் 
்பராமரிப்பு வ்சளவளய வழங்குகிறது, இது 
�ான்கு மணிவ�ர குழந்ள்தப் ்பராமரிப்பு 
மற்றும் பின்வரும் ்கலாச்்சார ளமயங்்களில் 
நி்கழ்ச்சிக்்கான நுளழவுச்சீட்டு்களின் முன்்பதிவு 
ஆகியவற்ளற உள்ை்டக்கிய்தாகும்:

 La Romandie, Lausanne.

 Le Théâtre de Vidy, Lausanne.

 Le Centre pluriculturel et 
social d’Ouchy, Lausanne.

 Le Café-théâtre «Le 
Bourg», Lausanne. 

 Le Théâtre «Le Reflet», Vevey.
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கூடுதல் த்கவல்

 croixrougevaudoise.ch > J’ai besoin  

d’aide > Baby-sitting 

்சமயம்

சுவிட்்சர்லாந்து ்சமய சு்தந்திரத்திற்கு 
உத்்தரவா்தம் அளிக்கிறது. வாட் 
மண்்டலத்தில், அளனவரும் ்தங்்கள் ்சமயத்ள்த 
சு்தந்திரமா்கப் பின்்பற்ற முடியும்.

Arzillier Maison du dialogue
Arzillier Maison du dialogue என்்பது 
ஒரு ்சர்வவ்த்ச ்சமயங்்களுக்கு இள்டயிலான 
அளமப்பு ஆகும், இது ்பல்வவறு 
்சமயங்்களையும் ஆன்மீ்க ்பாரம்்பரியங்்களையும் 
வ்காண்்ட மக்்களுக்கு இள்டவய ்பரிமாற்றத்ள்த 
அனுமதிப்்பள்த வ�ாக்்கமா்கக் வ்காண்டுள்ைது. 
அவர்்களுள்டய இளையத்்தைத்தில், 
கிறிஸ்துவர், முஸ்லிம், யூ்தர், இந்து, வ்பௌத்்தர், 
்பஹாய் ்சமு்தாயங்்கள் ஆகியவற்று்டன் 
பிற ்சமயங்்களும் இ்டம்வ்பற்றுள்ைன.

கூடுதல் த்கவல்

 Avenue de Rumine 62
 1005 Lausanne

 arzillier.ch

மூத்த குடிமக்்கள்

்சங்்கங்்கைாலும் வாட் �்கராட்சியாலும் மூத்்த 
குடிமக்்களுக்்கான ்பல்வவறு �்டவடிக்ள்க்கள் 
வ்சயல்்படுத்்தப்்பட்டுள்ைன. நீங்்கள் ஓய்வு 
வ்பற்றவரா்க இருந்து மக்்களை ்சந்திக்்க 
விரும்பினால் அல்லது ஒரு வ்பாழுதுவ்பாக்ள்கப் 
பின்்பற்ற விரும்பினால், கீவழ உள்ை ்சங்்கங்்களில் 
ஏ்தாவது ஒன்ளற நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

EPER – வயது மற்றும் புலம்சபயர்தல்
55 மற்றும் அ்தற்கு வமற்்பட்்ட வயதுள்டய 
புலம்வ்பயர்ந்்தவர்்களுக்்கான ்த்கவல் மற்றும் 
்சமூ்கமயமாக்்கல் வ்சயல்்பாடு்கள்.

 Chemin de Bérée 4A 

 Case postale 536 | 1001 Lausanne
 021 613 40 70
 eper.ch/project-explorer/

 age-et-migration-1 

Avivo
 avivo-vaud.ch 

Pro Senectute
 vd.prosenectute.ch 

Mouvement des aînés Vaud
 mda-vaud.ch 

Connaissance 3
Connaissance 3 என்்பது வாட் மண்்டலத்தின் 
மூத்்த குடிமக்்களுக்்கான ்பல்்களலக்்கழ்கம் 
ஆகும். அ்தன் வ்சயல்்பாடு்கள் முக்கியமா்க 
மூத்்த குடிமக்்களை வ�ாக்்கமா்கக் 
வ்காண்்ட்தாகும், ஆனால் இது வயது வரம்பு 
அல்லது ்தகுதி எள்தயும் வ்பாருட்்படுத்்தாமல் 
எல்வலாருக்்கா்கவும் திறந்திருக்கின்றது. 

 wp.unil.ch/connaissance3/portrait
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குறிப்பு
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11.1 ந்கராட்சி அைவிலான 
 அரசியல் உரிளம்கள்
சுருக்்கமா்க

வவளி�ாட்ள்டச் வ்சர்ந்்தவர்்கள் குறிப்பிட்்ட 
நி்பந்்தளன்களைப் பூர்த்தி வ்சய்யும் ்பட்்சத்தில், 
்தங்்கள் �்கராட்சியில் வ்தர்்தல்்களில் ்பங்வ்கற்்கவும், 
வாக்்களிக்்கவும், �்கராட்சி ்கவுன்சில் அல்லது 
�்கராட்சி மன்றத்தில் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்ப்டவும் 
அல்லது ்ப்தவிவயற்்கவும் முடியும். அவர்்கள் 
�்கராட்சி முன்முயற்சிளய அல்லது 
வாக்வ்கடுப்ள்பத் வ்தா்டங்்கவும் முடியும். 
பின்வரும் நி்பந்்தளன்கள் அளனத்ள்தயும் 
பூர்த்தி வ்சய்யும்வ்பாது அவர்்கள் இந்்த 
அரசியல் உரிளம்களைப் வ்பறுகிறார்்கள்:

 18 வயது பூர்த்தியள்டந்்தவர்்கள்.

 வாட் �்கராட்சியில், B அல்லது 
C அனுமதியு்டன் நிரந்்தரமா்கக் 
குடியிருப்்பவரா்க இருக்்க வவண்டும்.

 அவர்்கள் வாட் மண்்டலத்தில் ்க்டந்்த 3 
வரு்டங்்கைா்க வ்தா்டர்ந்து வசிப்்பவரா்க 
இருக்்க வவண்டும் (B, C, Ci, N அல்லது 
F அனுமதி வ்பற்றிருக்்க வவண்டும்).

 சுவிட்்சர்லாந்தில் ்க்டந்்த 10 வரு்டங்்கைா்க 
வ்தா்டர்ந்து வசிப்்பவரா்க இருக்்க 
வவண்டும் (B, B மாைவர், C, Ci, 
N, F அல்லது L அனுமதியு்டன்).

ஒரு வவளி�ாட்்டவர் வாட் �்கராட்சியில் 
்பதிவு வ்சய்து இங்கு குறிப்பி்டப்்பட்்ட 
நி்பந்்தளன்களைப் பூர்த்தி வ்சய்்தால், 
வாக்வ்கடுப்பு �்டக்கும்வ்பாது 

அல்லது �்கராட்சித் வ்தர்்தலின்வ்பாது 
்தானா்கவவ அவர்்கள் அதி்காரப்பூர்வ 
அறிவிப்ள்பப் வ்பறுவார்்கள்.

வாக்்களிப்பதற்்கான உரிளம 

மற்றும் பயனுள்ை வைங்்கள்

 vd.ch > Thèmes >  

État, Droit, Finances >  

Votations et élections >  

Voter

சுவிட்்சர்லாந்தில் நீங்்கள் இந்்த நி்பந்்தளன்களைப் 
பூர்த்தி வ்சய்்தவு்டன், உங்்கள் �்கராட்சியின் 
்பதிவவட்டில் ்தானா்கவவ ்பதிவு 
வ்சய்யப்்படுகிறீர்்கள். வாக்்களிக்கும் வ்பாருள்்கள் 
உங்்களுக்கு அனுப்்பப்்படுகின்றன. இள்த 
முடிந்்தவு்டன், நீங்்கள் அள்த ்த்பாலில் திருப்பி 
அனுப்்பலாம் அல்லது உங்்கள் �்கராட்சியில் 
இந்்த வ�ாக்்கத்திற்்கா்க வழங்்கப்்பட்டுள்ை 
்த்பால் வ்பட்டியில் வ்பா்டலாம். வாக்்களிக்கும் 
தினத்்தன்று வ்பறப்்பட்்ட வ்பாருள்்களு்டன் 
�்கராட்சியின் வாக்குச் ்சாவடிக்கும் நீங்்கள் 
வ்சல்லலாம். ஒவ்வவாரு வாக்்காைரும் 
சுயாதீனமா்க வாக்்களிக்்க முடியும். இந்்தத் 
வ்தர்வு ்தனிப்்பட்்ட்தாகும், வவறு யாரும் 
உங்்களுக்்கான வாக்்களிக்்க முடியாது.

 ச்சாற்்கைஞ்சியம்

முன்முயற்சி

�்கராட்சிக்்கா்க குடிமக்்களி்டமிருந்து 

வவளிப்்படுகின்ற திட்்டத்தின் 

முன்வமாழிவு, இது வாக்்காைரி்டம் 

்சமர்ப்பிக்்கப்்படும்

வாக்்களிப்பு

ஒரு வாக்கு அல்லது 

வ்தர்்தளல அளமக்கும் 

வ்சயல்்பாடு்களின் வ்தாகுப்பு. 

வாக்ச்கடுப்பு 

�்கராட்சி மன்றத்்தால் எடுக்்கப்்பட்்ட 

ஒரு முடிவு வாக்்காைர்்களுக்கு 

்சமர்ப்பிக்்கப்்ப்ட வவண்டும் 

என்ற குடிமக்்களின் வ்காரிக்ள்க.
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சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை மூன்று 
அரசியல் நிளல்கள்

சுவிட்்சர்லாந்து ஒரு கூட்்டாட்சி அரசு 
ஆகும், அ்தாவது அர்சாங்்கத்தின் அதி்காரம் 
கூட்்டளமப்பு, மண்்டலங்்கள் மற்றும் 
�்கராட்சி்களுக்கு இள்டவய பிரிக்்கப்்படுகின்றது. 
எனவவ அங்கு 3 அரசியல் நிளல்கள் உள்ைன 
மற்றும் அளவ ஒவ்வவான்றும் முடிவவடுக்கும் 
அதி்காரத்ள்தக் வ்காண்டுள்ைன. கூட்்டளமப்பு 
மற்றும் மண்்டலங்்களின் அதி்காரங்்கள் 
கூட்்டாட்சி அரசியலளமப்பு எனப்்படுகின்ற 
ஒரு முளறயான ஆவைத்்தால் வ்பணிப் 
்பாது்காக்்கப்்படுகின்றன. �்கராட்சி்களின் 
அதி்காரங்்கள் கூட்்டளமப்பு மற்றும் 
மண்்டலங்்கைால் ்கட்்டளை இ்டப்்படுகின்றன. 
கூட்்டாட்சி ்கவுன்சில் எனப்்படுகின்ற 
சுவிஸ் அர்சாங்்கம் �ா்டாளுமன்றத்்தால் 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட 7 உறுப்பினர்்களைக் 
வ்காண்்ட்தாகும். கூட்்டாட்சி ்சட்்டமன்றம் 
எனப்்படுகின்ற சுவிஸ் �ா்டாளுமன்றம் 
மக்்கைால் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்பட்்ட 246 
உறுப்பினர்்களைக் வ்காண்்ட்தாகும் மற்றும் 
இது இரண்டு பிரிவு்களைக் வ்காண்்ட்தாகும்: 
வ்தசிய ்கவுன்சில் (200 உறுப்பினர்்கள்) மற்றும் 
மாநிலங்்களின் ்கவுன்சில் (46 உறுப்பினர்்கள்).

மற்றும் வாட் மண்டலத்தில்?

வாட் மண்்டலத்தில், அர்சாங்்கம் மாநில 
்கவுன்சிலின் பிரதிநிதியா்கச் வ்சயல்்படுகின்றது. 
இது குறிப்்பா்க ்சட்்டங்்களை அமல்்படுத்தும் 
வ்பாறுப்ள்பக் வ்காண்டுள்ை நிர்வா்க 
அதி்காரமா்கச் வ்சயல்்படுகிறது. மாநில 
்கவுன்சில் வாட் மக்்கைால் 5 வரு்டங்்களுக்கு 
ஒரு முளற வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்படுகின்றது. 
இது ஏழு மாநில ்கவுன்சிலர்்களைக் 
வ்காண்டுள்ைது, ஒவ்வவாருவரும் ஒரு 
துளறக்குத் ்தளலளம வகிக்கின்றனர். 
குடியரசுத் ்தளலவர் ்சட்்டமன்றத்தின் 
்காலத்திற்கு (5 வரு்டங்்கள்)அவருள்டய 
்ச்காக்்கைால் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்படுகிறார். வாட் 

மண்்டலத்தின் ்சட்்டமியற்றும் அதி்காரம் 
கிராண்ட் ்கவுன்சிலால் குறிப்பி்டப்்படுகின்றது. 
இது குறிப்்பா்க ்சட்்டங்்களை ஏற்றுக்வ்காள்ளும் 
வ்பாறுப்ள்பக் வ்காண்டுள்ைது மற்றும் 
இதில் 150 உறுப்பினர்்கள் உள்ைனர். மாநில 
்கவுன்சிளலப் வ்பான்வற,கிராண்ட் ்கவுன்சிலின் 
பிரதிநிதி்கள் 5 வரு்டங்்களுக்கு ஒரு முளற 
மக்்கைால் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்படுகிறார்்கள்.

உங்்கள் ந்கராட்சி எவ்வாறு ச்சயல்படுகி்றது?

�்கராட்சியின் நிர்வா்கத்ள்தக் ்கண்்காணிப்்பது 
�்கராட்சி ்கவுன்சிலின் வ்பாறுப்்பாகும். 
இது �்கராட்சியின் வரவுவ்சலவுத் திட்்டம் 
மற்றும் விதிமுளற்களையும், உள்ளூர் 
வரி்களையும் ஏற்றுக்வ்காள்கிறது. இது �்கராட்சி 
�ா்டாளுமன்றம் ஆகும். இது 25 மு்தல் 
100 உறுப்பினர்்களைக் வ்காண்்ட்தாகும். 5 
வரு்டங்்களுக்கு ஒரு முளற, நீங்்கள் விரும்பும் 
வவட்்பாைர்்களைத் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கலாம், 
அல்லது ்ப்தவிக்குப் வ்பாட்டியி்டலாம். 1,000-
க்குக் குளறவான மக்்கள்வ்தாள்க வ்காண்்ட 
�்கராட்சி்களில், �்கராட்சி ்கவுன்சில் ஆனது 
வ்பாது ்கவுன்சில் என அளழக்்கப்்படுகின்றது. 
்சா்தாரை முளறயில் வ்காரிக்ள்க விடுப்்ப்தன் 
மூலம் நீங்்கள் அதில் வ்சர்ந்துவ்காள்ைலாம். 
�்கராட்சி ்கவுன்சிலின் முடிவு்களை 
அமல்்படுத்துவது, அன்றா்ட வணி்கங்்களை 
நிர்வகிப்்பது மற்றும் நிர்வா்கத்திற்கு 
வழி்காட்டுவது ஆகியளவ �்கராட்சியின் 
்பணியாகும். இது �்கராட்சி அர்சாங்்கம் 
ஆகும். இது மூன்று, ஐந்து, ஏழு அல்லது 
ஒன்்பது �்பர்்களைக் வ்காண்்ட்தாகும் மற்றும் 
பிரதிநிதி இ்தற்குத் ்தளலளம வகிக்கிறார். 5 
வரு்டங்்களுக்கு ஒரு முளற, நீங்்கள் விரும்பும் 
வவட்்பாைர்்களைத் வ்தர்ந்வ்தடுக்்கலாம், 
அல்லது ்ப்தவிக்குப் வ்பாட்டியி்டலாம்.

கூடுதல் த்கவல்
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11.3 சுவிஸ் குடிம்கனாகுதல்: 
 குடியுரிளம வழங்குதல்

குடியுரிளம வழங்குதளல ஏன் 
வமற்ச்காள்ை வவண்டும்?

வாட் மண்்டலத்தில் ்பல வரு்டங்்கள் 
வசித்்த பிறகு, வவளி�ாட்டுக் குடியுரிளம 
வ்காண்்ட சில மக்்கள் ்தங்்கள் வாழ்க்ள்களய 
உருவாக்கிக்வ்காண்்ட �ாட்டின் குடியுரிளமளயப் 
வ்பறுவ்தன் மூலம் சுவிட்்சர்லாந்து்டன் ்தங்்கள் 
்பற்று்தளலக் ்காண்பிக்்க விரும்புகிறார்்கள். 
இ்தற்்கா்க, குடியுரிளம வழங்கு்தல் என 
அளழக்்கப்்படுகின்ற �ள்டமுளறளய 
அவர்்கள் வ்தா்டங்குகிறார்்கள்.

குடியுரிளம வழங்கு்தல் �ள்டமுளறக்குப் பிறகு 
சுவிஸ் குடியுரிளம வ்பறுவது முழு அரசியல் 
அதி்காரங்்களை உங்்களுக்குக் வ்காடுக்கிறது. 
நீங்்கள் இப்வ்பாது மண்்டல மற்றும் கூட்்டாட்சி 
நிளலயில் வாக்்களிக்்க, வ்தர்ந்வ்தடுக்்க அல்லது 
வ்தர்ந்வ்தடுக்்கப்்ப்ட முடியும். அவ்தவ்பால, நீங்்கள் 
இப்வ்பாது மண்்டலம் அல்லது கூட்்டளமப்பு 
வ்தா்டர்்பான சில முன்முயற்சி்கள் அல்லது 
வாக்வ்கடுப்பு்களில் ள்கவயாப்்பமி்ட முடியும்.

வாட் மண்டலத்தில் சுவிஸ் குடியுரிளம 
வழங்குவதற்்கான நிபந்தளன்கள் 

வாட் மண்்டலத்தில் சுவிஸ் 
குடியுரிளமயமாக்்கலுக்கு விண்ைப்பிக்்க 
்பல்வவறு நி்பந்்தளன்கள் பூர்த்தி 
வ்சய்யப்்ப்ட வவண்டும்:

 குடியிருப்பு C அனுமதி 
ளவத்திருக்்க வவண்டும்.

 10 வரு்டங்்கள் சுவிட்்சர்லாந்தில் 
வசித்திருக்்க வவண்டும்.

 விண்ைப்பிப்்ப்தற்கு முந்ள்தய 
வரு்டத்ள்தயும் வ்சர்த்து 2 வரு்டங்்கள் வாட் 
மண்்டலத்தில் வசித்திருக்்க வவண்டும். 

 விண்ைப்்பத்திற்கு முந்ள்தய 
3 ஆண்டு்களில் எந்்த ்சமூ்க 
உ்தவியும் வ்பறவில்ளல.

 உங்்கள் வரி்களை வ்சலுத்துங்்கள்.

 ்சமீ்பத்திய வழக்கு்கள் அல்லது வ்சாத்தின் 
இயல்புநிளல வ்சயல்்கள் இல்ளல.

 ்பாது்காப்பு மற்றும் வ்பாது 
ஒழுங்ள்க மதிக்்கவும்.

 புவியியல், வரலாறு, ்சமூ்க 
மற்றும் அரசியல் சுவிட்்சர்லாந்து, 
மண்்டலம் மற்றும் உள்ளூர் �ாட்டின் 
அடிப்்பள்ட அறிவு வவண்டும்.

 பிவரஞ்சு வமாழியில் (A2 எழுத்து மற்றும் 
B1 வாய்வமாழிச் ்சான்றி்தழ்்கள்) உங்்கள் 
வமாழி நிளலளய ்சான்றளிக்்கவும்.

கூடுதல் த்கவல்

  2.1 பிவரஞ்சு ்கற்றல்
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 எளிளமயாக்்கப்பட்ட 
குடியுரிளம விண்ணப்பம் 
சில வவளி�ாட்்டவர்்கள் எளி்தா்க 
குடியுரிளமமாக்்கலுக்கு விண்ைப்பிக்்கலாம். 
குடியுரிளமயமாக்்கலுக்்கான அணு்கல் 
அவர்்களின் நிளல வமவல வ்காடுக்்கப்்பட்்டள்த 
வி்ட குளறவா்க வ்தளவப்்படுகிறது:

 சுவிஸ் குடிம்கனின் மளனவி.

 வவளி�ாட்டில் வசிக்கும் சுவிஸ் 
குடிம்கனின் மளனவி.

 மூன்றாம் ்தளலமுளற இைம் 
வவளி�ாட்்டவர்.

 �ா்டற்ற குழந்ள்த.

 குடியுரிளம வ்பற்ற �்பரின் குழந்ள்த. 
சுவிஸ் ்தாய் அல்லது ்தந்ள்தயின் குழந்ள்த

குடியுரிளம வழங்குதல் 

நளடமுள்ற்களைப் பற்றி 

அறிந்துச்காள்ைவும்

 vd.ch > Thèmes >
Population > Popu-
lation étrangère > Naturalisation

 குடியுரிளம வழங்குதல் நளடமுள்ற
வ்தளவயான நி்பந்்தளன்கள் 
அளனத்ள்தயும் பூர்த்தி வ்சய்்தால், 
வாட் மாநிலத்தின் இளையத்்தைத்தில் 
குடியுரிளமக்்கான விண்ைப்்பத்ள்த 
நீங்்கள் ்தாக்்கல் வ்சய்ய முடியும்.

குடியுரிளம வழங்கும் 

நளடமுள்றளயத் சதாடங்்கவும்

 vd.ch > Thèmes >  

Population >  

Population étrangère > 

Naturalisation >
Commencer la procédure de 

naturalisation > En ligne

குடியுரிளம வழங்கும் 
நளடமுள்ற

ஒவ்வவாரு வவட்்பாைரின் குறிப்பிட்்ட 
சூழ்நிளலளயயும் மண்்ட அதி்காரம் 
்சரியா்க ்கைக்கில் எடுத்துக்வ்காள்கிறது.

உ்டல், மன அல்லது உைவியல் ரீதியான 
குளற்பாடு்கள், ்கடுளமயான அல்லது 
நீண்்ட்கால வ�ாய், ்கற்றல், வாசிப்பு 
மற்றும் எழுதுவதில் ்கடும் சிரமங்்கள், 
சில நி்பந்்தளன்களை அள்டவதில் 
சிரமம் உள்ைவர்்கள், குடியுரிளமயாக்்கல் 
விண்ைப்்பத்ள்த ்சமர்ப்பிக்கும் வ்பாது 
இந்்த ்தனிப்்பட்்ட சூழ்நிளல்களை மண்்டல 
அதி்காரியி்டம் சுட்டிக்்காட்்டலாம்.

்கற்்க, ்படிக்்க மற்றும் எழுதுவதில் 
மிகுந்்த சிரமம் உள்ைவர்்கள், Lire et 
Ecrire ்சங்்கத்தில் 3 மா்த ்பயிற்சிக்குப் 
பிறகு, விலக்கு வ்பறுவ்தற்்கான 
்சான்றி்தளழப் வ்பறலாம்.

கூடுதல் த்கவல்
  12.1 ்சமூ்க உளரவ்பயர்ப்பு

lire-et-ecrire.ch/vaud
 lire-et-ecrire.ch/vaud
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உங்்கள் விண்ைப்்பத்ள்த ்சரி்பார்க்்க, 
மண்்டலத்தின் ்தகுதிவாய்ந்்த 
அதி்காரி, சுவிட்்சர்லாந்தில் உள்ை 
வாழ்க்ள்க நிளலளம்களு்டன் உங்்கள் 
ஒருங்கிளைப்பு மற்றும் ்பரிச்்சயத்தின் 
அைளவ ஆய்வு வ்சய்ய வவண்டும்.

FIDE வ்தர்வில் (Français, Italiano, 
Deutsch en Suisse) வ்தர்ச்சி வ்பறுவ்தன் 
மூலம், வாய்வமாழி நிளல A2 மற்றும் 
பிவரஞ்சு வமாழியில் எழு்தப்்பட்்ட நிளல 
A1 ஐ ்சான்றளிக்்க வவண்டும். உங்்கள் 
குடியுரிளமயாக்்கல் ்பயன்்பாட்ள்டத் 
வ்தா்டங்குவ்தற்கு முன் இந்்த வ்தர்ளவ 
வமற்வ்காள்ைப்்ப்ட வவண்டும்.

 குடியுரிளம வழங்குவதற்்கான ஆதரவு 
FIDE பிவரஞ்சு வ்தர்வுக்கு ்தயார்்படுத்தும் 
வள்கயில், சிறிய ்பட்வைட்்களுக்்கான வமாழிப் 
்படிப்பு்களை ்சங்்கங்்கள் வழங்குகின்றன.

கூடுதல் த்கவல்

  2.1 பிவரஞ்சு ்கற்றல் 

நீங்்கள் குடியுரிளமக்கு விண்ைப்பிக்கும் முன், 
குறிப்்பா்க புவியியல், வரலாறு, அரசியல் 
மற்றும் ்சமூ்க வாழ்வில் அறிவுத் வ்தர்வில் 
வ்தர்ச்சி வ்பற வவண்டும். இளைய்தைத்தில் 
கிள்டக்கும் மாதிரி மண்்டல மற்றும் கூட்்டாட்சி 
வ்தர்வு மற்றும் அறிவு வ்தர்வுக்்கான ஆன்ளலன் 
்பயிற்சி ்கருவி ஆகியவற்றின் உ்தவியு்டன் 
நீங்்கள் அறிவு வ்தர்வுக்குத் ்தயாரா்கலாம்.

கூட்டாட்சி மற்றும் 

்கன்வடானல் பிரச்சிளன்கள் 

குறித்த வ்கள்வி்களின் 

அதி்காரப்பூர்வ பட்டியல்

 vd.ch > Thèmes > 

Population > Population étrangère > 

Naturalisation > Questionnaire disponible

�்கராட்சி வ்கள்வி்களுக்கு, உங்்கள் �்கராட்சிளயத் 
வ்தா்டர்பு வ்காள்ைவும். குடியுரிளமயாக்்கல் 
மற்றும் அ்தன் நிளலளம்கள் ்பற்றிய 
வமலும் துல்லியமான ்த்கவலுக்கு, நீங்்கள் 
வசிக்கும் �்கராட்சி அல்லது Service de la 
Population ஐத் வ்தா்டர்பு வ்காள்ைவும்

SERVICE DE LA 

POPULATION
Secteur naturalisations

 Avenue de Beaulieu 19
 1014 Lausanne

 021 316 45 91
 info.naturalisation@vd.ch
 vd.ch > Thèmes > Population >  

Population étrangère > Naturalisation
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்சமூ்க உளரசபயர்ப்பு

மருத்துவ, ்சமூ்க அல்லது ்பள்ளி வ�ர்்காைலின் 
ஒரு ்பகுதியா்க, உங்்களைப் வ்பறும் வல்லு�ர்்கள் 
்பயிற்சி வ்பற்ற உளரவ்பயர்ப்்பாைர்்களை 
அளழக்்கலாம். வ�ர்்காைல்்கள் வ�ருக்கு 
வ�ரா்க மட்டுமல்லாமல், வ்தாளலவ்பசி 
அல்லது வீடிவயா மூலமா்கவும் 
�ள்டவ்பறும். வ்பாதுவா்க, வ்தாழில் 
வல்லு�ர்்கள் (மருத்துவர்்கள், ்சமூ்கப் 
்பணியாைர்்கள், ஆசிரியர்்கள், மு்தலியன) 
வமாழிவ்பயர்ப்்பாைளரக் வ்காருகிறார்்கள், 
இந்்த விஷயத்தில், அவர்்களின் நிறுவனத்்தால் 
வ்சலவு்கள் ஈடுவ்சய்யப்்படுகின்றன. 25 
ஆண்டு்கைா்க வாட் மண்்டலத்தில் ்பங்கு்தாரர் 
்சங்்கமா்க இருக்கும் Appartenances-இன் 
்சமூ்க உளரவ்பயர்ப்புப் பிரிவு உட்்ப்ட, 
வாட் மண்்டலத்தில் ்பல உளரவ்பயர்ப்பு 
மற்றும் வமாழிவ்பயர்ப்பு வ்சளவ்கள் 
உள்ைன. சுமார் 60 வமாழி்கள் உள்ைன.

Appartenances
்சமூ்க வமாழிவ்பயர்ப்பு மற்றும் 
்கலாச்்சாரங்்களுக்கு இள்டயிலான 
மத்தியஸ்்த பிரிவு

 021 341 12 51
 interpretariat@appartenances.ch
 appartenances.ch/activites/

 interpretariat-communautaire

Interpret
சுவிஸ் ்சமூ்க உளரவ்பயர்ப்பு மற்றும் 
்கலாச்்சாரங்்களுக்கிள்டயிலான மத்தியஸ்்த 
்சங்்கம். இது வாட் மண்்டலத்தில் கிள்டக்கின்ற 
பிற பிராந்திய வ்சளவ்களைப் ்பட்டியலிடுகிறது.
Office de qualification

 Monbijoustrasse 61
 3007 Berne

 031 351 38 29
 qualification@inter-pret.ch
 inter-pret.ch > Les services  

 d’interprétariat régionaux
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எழுத்துப்பூர்வ சமாழிசபயர்ப்பு்கள்

அலுவல்க ஆவைங்்களை வமாழிவ்பயர்த்து 
(டிப்வைாமாக்்கள், பிறப்பு/திருமைச் 
்சான்றி்தழ்்கள், ்பணிச் ்சான்றி்தழ்்கள் 
வ்பான்றளவ) மற்றும் «்சான்றளிக்்கப்்பட்்ட 
உண்ளம» வமாழிவ்பயர்ப்பு்களைப் வ்பற 
வவண்டுமாயின், வமாழிவ்பயர்ப்்பாைரால் 
உளரளய வமாழிவ்பயர்க்்க வவண்டும். 
விரும்பிய வமாழிவ்பயர்ப்பின் வள்களயப் 
வ்பாறுத்து �ள்டமுளற்கள் மாறு்படும் 
என்்பள்த ்கருத்தில் வ்காள்ைவும்.

்சட்டப்பூர்வமாக்்கல் (சுவிட்்சர்லாந்திற்்கான 
சமாழிசபயர்ப்பு)

 ஒரு வமாழிவ்பயர்ப்்பாைரால் உளரளய 
வமாழிவ்பயர்க்்கவும், அவர்்கள் 
வாட் அலுவல்கம் மூலம் ்தங்்கள் 
ள்கவயாப்்பத்ள்த உண்ளமயில் 
அங்கீ்கரித்துள்ைார்்கைா என்்பள்த 
உறுதிப்்படுத்தும்்படி அவர்்களி்டம் 
வ்கட்்கவும். ்தனி�்பர்்களின் 
ள்கவயாப்்பங்்களை ்சட்்டப்பூர்வமாக்்க 
அலுவல்கங்்களுக்கு மட்டுவம 
அதி்காரம் உள்ைது. Association 
des Notaires Vaudois இன் 
இளைய்தைம் அலுவல்கங்்களின் 
்பட்டியளல வழங்குகிறது.

கூடுதல் த்கவல்

 notaires.ch/associations/vaud 

APOSTILLE (வஹக் மாநாட்டின் 
ள்கசயாப்பமிட்ட மாநிலங்்களுக்்கான 
சமாழிசபயர்ப்பு)

 ஒரு வமாழிவ்பயர்ப்்பாைரால் உளரளய 
வமாழிவ்பயர்க்்கவும், அவர்்கள் 

உண்ளமயில் ஒரு வாட் அலுவல்கம் 
மூலம் ்தங்்கள் ள்கவயாப்்பத்ள்த 
அங்கீ்கரித்துள்ைார்்கள் என்்பள்த 
உறுதிப்்படுத்தும்்படி வ்கட்்கவும். 
்தனி�்பர்்களின் ள்கவயாப்்பங்்களை 
்சட்்டப்பூர்வமாக்்க அலுவல்கங்்களுக்கு 
மட்டுவம அதி்காரம் உள்ைது. 

 அலுவல்கத்தின் அங்கீ்காரத்ள்த 
Bureau des Légalisations 
Prefecture de Lausanne மூலம் 
்சான்றுருதி வ்சய்ய வவண்டும்.

எளிய ்சட்டம் (வஹக் மாநாட்டில் 
ள்கசயாப்பமிடாத மாநிலங்்களுக்்கான 
சமாழிசபயர்ப்பு)

 ஒரு வமாழிவ்பயர்ப்்பாைரால் உளரளய 
வமாழிவ்பயர்க்்கவும், அவர்்களுள்டய 
ள்கவயாப்்பத்ள்த வாட் அலுவல்கம் 
அங்கீ்கரித்துள்ைார்்கள் என்்பள்த 
உறுதிப்்படுத்தும்்படி வ்கட்்கவும். 
்தனி�்பர்்களின் ள்கவயாப்்பங்்களை 
்சட்்டப்பூர்வமாக்்க அலுவல்கங்்களுக்கு 
மட்டுவம அதி்காரம் உள்ைது.

 வி்சா வ்பறுவ்தற்கு ்சம்்பந்்தப்்பட்்ட 
�ாட்டின் தூ்தர்கத்ள்த அல்லது துளைத் 
தூ்தர்கத்ள்தத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைவும்.

 எளிளமயா்க ்சட்்டப்பூர்வமாக்குவ்தற்கு 
அளனத்ள்தயும் Bureau des 
Légalisations Prefecture de 
Lausanne இல் ்சமர்ப்பிக்்கவும்.

12.2 எழுத்துப்பூர்வ 
 சமாழிசபயர்ப்பு்கள்
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ஆவணத்ளத ்சட்டப்பூர்வமாக்்க

Préfecture de Lausanne, 

Bureau des légalisations

 Place du Château 1 

 1014 Lausanne
 vd.ch > Thèmes > État, Droit, Finances >
Districts / préfectures > Légalisations
pour l’étranger

உங்்கள் பிராந்தியத்தில் வமாழிவ்பயர்ப்்பாைர் 
அல்லது வமாழிவ்பயர்ப்்பாைளரக் ்கண்்டறிய 
சுவிஸ் வமாழிவ்பயர்ப்்பாைர்்கள், வ்சாற்்கைஞ்சிய 
வல்லு�ர்்கள் மற்றும் வமாழிவ்பயர்ப்்பாைர்்கள் 
ASTTI-ஐ நீங்்கள் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

கூடுதல் த்கவல்

ASTTI
 Zeughausgasse 18 | 3001 Berne
 056 664 88 10
 astti@astti.ch
 astti.ch 

வமாழிவ்பயர்ப்புச் வ்சளவ அல்லது 
மு்களமளயப் ்பயன்்படுத்துவது 
இந்்த வள்கயான ஆவைங்்களின் 
வமாழிவ்பயர்ப்புக்்கான ்தரங்்களைப் பூர்த்தி 
வ்சய்யும் முடிவு்களைப் வ்பறுவீர்்கள் 
என்று உத்்தரவா்தம் அளிக்கிறது.

Appartenances
்சமூ்க விைக்்கம் மற்றும் ்கலாச்்சார மத்தியஸ்்த துளற

 021 341 12 51
 interpretariat@appartenances.ch
 appartenances.ch/activites/

 interpretariat-communautaire

Apostroph Lausanne SA
 Rue Mercerie 12

 1003 Lausanne
 021 643 77 99
 lausanne@apostrophgroup.ch
 apostrophgroup.ch

ABC Translation
உளரவ்பயர்ப்புச் வ்சளவளயயும் வழங்குகிறது 

 Chemin de Praz 6 | 1023 Crissier 

 079 603 93 80
 info@abc-office.ch

Arrow Traduction
உளரவ்பயர்ப்புச் வ்சளவளயயும் வழங்குகிறது 

 Voie du Chariot 3
 1003 Lausanne

 024 494 11 89 

 arrowtrad@bluewin.ch

ADR Traductions
 Avenue du Théâtre 7

 1005 Lausanne
 021 312 76 84
 adr.traductions@bluewin.ch

Bhaasha
 Y-Parc, rue Galilée 7

 1400 Yverdon-les-Bains
 021 588 1070
 info@bhaasha.com

Interserv SA Lausanne
 Avenue de l’Avant-Poste 4

 1005 Lausanne
 021 313 44 44
 lausanne@interserv-sa.ch
 interserv.ch

OffiTrad Lausanne
 Avenue de la Gare | 1003 Lausanne
 021 588 01 18

Traductions Tradeuras
 Chemin de Chandieu 20

 1006 Lausanne
 078 623 60 15 

 info@tradeuras.ch 

Traducta Switzerland
 Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 99

 1009 Pully
 0800 888 440
 info@traducta.ch
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13.1 புவியியல்

சுவிட்்சர்லாந்து

சுவிட்்சர்லாந்து 26 மண்்டலங்்களைக் 
வ்காண்்ட கூட்்டாட்சி �ாடு ஆகும், 
அ்தன் ்தளல�்கரம் வ்பர்ன்.

புவியியல் ரீதியா்க இது ஐவராப்்பாவின் 
மத்தியில் அளமந்துள்ைது மற்றும் இது 
்பல �ாடு்களு்டன் ்தனது எல்ளல்களைப் 
்பகிர்ந்துவ்காண்டுள்ைது: பிரான்ஸ், இத்்தாலி, 
ஆஸ்திரியா, லிச்வ்சன்ஸ்டீன் மற்றும் வைர்மனி.

இந்்த �ாடு 8 மில்லியனுக்கு வமற்்பட்்ட 
மக்்கள்வ்தாள்களயக் வ்காண்டுள்ைது, 
அவர்்களில் 25% வ்பர் வவளி�ாட்்டவர்்கள்.

�ான்கு வ்தசிய வமாழி்கள் 
்கள்டப்பிடிக்்கப்்படுகின்றன: பிவரஞ்சு, 
வைர்மன், இத்்தாலியன் மற்றும் வராமன்ஷ். 
பிவரஞ்சு வ்பசும் சுவிட்்சர்லாந்தில் பிவரஞ்சு, 
டிசிவனாவில் இத்்தாலியன், கிரி்சன்ஸில் 
வராமன்ஷ் ஆகியளவ வ்ப்சப்்படுகின்றன. 
வைர்மன் வ்பசும் சுவிட்்சர்லாந்தில், 
்பல்வவறு சுவிஸ்-வைர்மன் வ்பச்சுவழக்கு 
வமாழி்கள் வ்ப்சப்்படுகின்றன.

சுமார் மூன்றில் ஒரு ்பங்கு மக்்கள் ்தாங்்கள் 
எந்்த ்சமயத்ள்தயும் ்சார்ந்்தவர்்கள் அல்ல 
எனத் வ்தரிவித்திருக்கின்றனர். ்சமயத்ள்தப் 
பின்்பற்று்பவர்்களில் வ்பரும்்பாலாவனார் 
கிறிஸ்துவ ்சமூ்கத்ள்தச் ்சார்ந்்தவர்்கள் (62.6%), 
வசிப்்பவர்்கள் ஒரு சிறு ்பகுதியினர் முஸ்லிம் 
்சமூ்கத்ள்தயும் (5.5%), யூ்த ்சமூ்கத்ள்தயும் 
(0.2%) வ்சர்ந்்தவர்்கைா்க உள்ைனர்.

வாட் மண்டலம்

வாட் மண்்டலம் சுவிட்்சர்லாந்தின் வமற்குப் 
்பகுதியில் அளமந்துள்ைது (மா்காைத்தின் 
பிவரஞ்சு வ்பசும் ்பகுதியில்) மற்றும் அ்தன் 
எல்ளல்கைா்க வைனீவா, வாளலஸ், வ்பர்ன், 

ஃப்ளரவ்பார்க் மற்றும் நியூவ்சட்்டல் 
ஆகியளவ அளமந்துள்ைன. ்பல்வவறு 
பிவரஞ்சுத் துளற்களு்டன் இது வ்தசிய 
எல்ளல்களையும் வ்காண்டுள்ைது.

3,212 km2 ்பரப்்பைவு வ்காண்்ட வாட் 
மண்்டலம், ்பரப்்பைவின் அடிப்்பள்டயில் 
சுவிட்்சர்லாந்தின் �ான்்காவது மண்்டலம் 
ஆகும். இது 300-க்கும் வமற்்பட்்ட 
�்கராட்சி்கைா்கப் பிரிக்்கப்்பட்டுள்ைது, 
இ்தன் ்தளல�்கரம் லாவ்சன் ஆகும்.

இது சுமார் 810,000 மக்்கள்வ்தாள்கயு்டன் 
சுவிட்்சர்லாந்தின் மூன்றாவது அதி்க 
மக்்கள் வ�ருக்்கம் வ்காண்்ட மண்்டலமா்க 
விைங்குகிறது, இவர்்களில் சுமார் 30% 
வ்பர் வவளி�ாட்்டவர்்கள், அவர்்களில் 
வ்பரும்்பாலாவனார் நீண்்ட ்கால 
குடிவயற்ற அனுமதி வ்பற்றுள்ைனர்.

சில உண்ளம்கள்

வாட் மண்்டலத்தின் வ்காடி ்பச்ள்ச மற்றும் 
வவண்ளம நிறங்்களைக் வ்காண்டுள்ைது. 
அ்தன் மீது «சு்தந்திரமும் ்தாய்கமும்» 
என்ற வா்ச்கங்்கள் (அ்தன் வ்காட்்பாடு) 
வ்பாறிக்்கப்்பட்டுள்ைன (Liberté et Patrie).

ைூன் 2007-இல் யுவனஸ்வ்கா உல்க 
்பாரம்்பரியத் ்தலமா்க ்பட்டியலி்டப்்பட்்ட 
பு்கழ்வ்பற்ற லாவாக்ஸ் திராட்ள்சத் 
வ்தாட்்டம் வாட் மண்்டலத்தில் உள்ைது. 

1537 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்்கப்்பட்்ட 
ஒரு பு்கழ்வ்பற்ற ்பல்்களலக்்கழ்கம் மற்றும் 
�ாட்டின் இரண்்டாவது ்பல்துளறத் 
வ்தாழிற்்பள்ளியாகிய EPFL (Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne) 
ஆகியவற்று்டன், இது �ாட்டின் முக்கியப் 
்பயிற்சி இ்டங்்களில் ஒன்றா்க விைங்குகிறது.
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13.2 வரலாறு

13 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்கும் 15 ஆம் 
நூற்றாண்டின் இறுதிக்கும் இள்டயில், வாட் 
மண்்டலம் ்சாவவாய் வ்பரரசின் ஒரு ்பகுதியா்க 
இருந்்தது, இது மத்திய சுவிட்்சர்லாந்தின் 
்பகுதி்களு்டன் வ்தா்டர்ந்து வ்பாருக்குச் வ்சன்றது.

1536 ஆம் ஆண்டில், வ்பர்ன் மண்்டலம் 
ஃபிளரவ்பார்க் மற்றும் வாளலஸ் 
மண்்டலத்தின் துளையு்டன் வாட் 
மண்்டலத்ள்த வவற்றிவ்காண்்டது.

பிவரஞ்சுப் புரட்சி ்காரைமா்க, 
வாட் மண்்டலம் 1798-இல் ்தங்்கள் 
சு்தந்திரத்ள்தப் பிர்க்டனம் வ்சய்்தது.

இறுதியா்க, அளவ 1803-ஆம் ஆண்டில் 
கூட்்டளமப்பு்டன் முழுளமயா்க 
இளைந்்தன மற்றும் 1814-இல் ஒரு 
அரசியலளமப்ள்ப ஏற்றுக்வ்காண்்டன.

இரண்்டாம் உல்கப் வ்பாருக்குப் பின்னர், 
சுவிட்்சர்லாந்து 30 வரு்ட ்கால வ்பாருைா்தார 
வ்சழுளமளய அனு்பவித்்தது; வாட் 
மண்்டலம் அபிவிருத்தி அள்டந்்தது. 
லாவ்சன்-வைனீவா வ�டுஞ்்சாளல, 
லாவ்சன் ்பல்்களலக்்கழ்கம் மற்றும் வாட் 
்பல்்களலக்்கழ்க மருத்துவமளன ளமயம் 
(CHUV) ஆகியளவ உருவாக்்கப்்பட்்டன.

1959-இல், வ்பண்்களுக்கு வாக்குரிளம 
வழங்கிய மு்தலாவது மண்்டலமா்க வாட் 
தி்கழ்ந்்தது, அவ்த வ�ரத்தில் கூட்்டாட்சி 
அைவில் அவர்்களுக்கு இந்்த உரிளம 
1971 வளர கிள்டக்்கவில்ளல. 

வாட் மண்டலத்ளதப் பற்றி 

வமலும் அறிந்துச்காள்ை

 vd.ch > Autorités >  

Chancellerie >  

Bureau d’information et de  

communication > Publications papier >  

Quelques publications du canton
 டுட்வ்டாரியளலப் ்பார்க்்கவும்:

 vd.ch/test-naturalisation
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AR Appenzell 

 Outer-Rhodes

AI Appenzell 

 Inner-Rhodes

AG Aargau

BL Bâle-Campagne

BS Bâle-Ville

BE Bern

FR Fribourg

GE Geneva

GL Glaris

GR Graubünden

JU Jura

LU Lucerne

NE Neuchâtel

NW Nidwalden

OW Obwald

SG Saint-Gall

SH Schaffhouse

SZ Schwytz

SO Solothurn

ZH

BE

LU

UR

SZ GL

SG

GR

TI

VS

FR

VD

JU

NE

AG

TG

SH

BL

BS

SO

GE

OW

NW

AR

AI

ZG
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சுவிட்்சர்லாந்து மற்றும் வாட் 
மண்டலம் பற்றிச் சுருக்்கமா்க



805,000

சுவிட்்சர்லாந்து மக்்கள்சதாள்கயில் பத்தில் ஒரு 

பங்கு வாட் மண்டலத்தில் வசிக்கி்றார்்கள்

30%

மண்டலத்தில் வசிக்கும் சவளிநாட்டவர்்களின் 

பங்கில், சபரும்பாலாவனார் நீண்ட 

்கால அனுமதி ளவத்துள்ைனர் 

ZH

BE

LU

UR

SZ GL

SG

GR

TI

VS

FR

VD

JU

NE

AG

TG

SH

BL

BS

SO

GE

OW

NW

AR

AI

ZG

TI Ticino

TG Thurgau

UR Uri

VS Valais

VD Vaud

ZG Zug

ZH Zurich
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8 மில்லியன்

சுவிட்்சர்லாந்தில் வசிப்பவர்்களின்

எண்ணிக்ள்க

25%

நாட்டில் சவளிநாட்டவர்்களின் பங்கு



குறிப்பு
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14பயனுள்ை  
சதாடர்பு்கள்
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அதி்காரி்கள்

கூட்டளமப்பு

Secrétariat d’État aux migrations (SEM)

 Quellenweg 9 | 3003 Berne-Wabern
 058 325 11 11

மண்டலம்
Bureau cantonal pour l’intégration des 

étrangers et la prévention du racisme (BCI)

  Avenue de Sévelin 46 
1014 Lausanne 

 021 316 49 59
 info.integration@vd.ch

Lausanne
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

 Place de la Riponne 10
 Case postale 5032 | 1002 Lausanne

 021 315 72 45
 bli@lausanne.ch

Renens
Ville de Renens, Secteur intégration

 Rue de Lausanne 25 | 1020 Renens
 021 632 77 95 | 021 632 77 88
 delegue.integration@renens.ch

Nyon
Service de la cohésion sociale

 Rue des Marchandises 17 | 1260 Nyon
 079 211 02 74
 integration@nyon.ch

Vevey
Bureau de l’intégration

 Rue du Simplon 14 | 1800 Vevey
 021 925 51 85
 amaranta.fernandez@vevey.ch

Yverdon-les-Bains
Service jeunesse et cohésion sociale

 Rue de Neuchâtel 2
 1400 Yverdon-les-Bains

 024 423 69 44
 integration@yverdon-les-bains.ch

ஒருங்கிளணப்பு ஆளணயங்்கள்

சுவிஸ்-வவளி�ாட்டு �்கராட்சி 
ஆளையங்்கள் (CCSI) ்பல �்கராட்சி்களில் 
அளமக்்கப்்பட்டுள்ைன. அளவ ஒருங்கிளைப்புத் 
திட்்டங்்களை உருவாக்குகின்றன மற்றும் 
வவளி�ாட்்டவர்்களுக்கும் சுவிஸ் மக்்கள் 
மற்றும் அதி்காரி்களுக்கும் இள்டவய ்கருத்துப் 
்பரிமாற்றம் மற்றும் ்கலந்துளரயா்டலுக்்கான 
ஒரு ்பரிமாற்ற இ்டமா்க அளமகின்றன. வமலும் 
அளவ ஒருங்கிளைப்பு ்சலுள்க்களுக்்கான 
இள்டமாற்றீ்டா்கவும் உள்ைன.

வடக்கு மண்டலம் 

Avenches
Commission consultative suisses-immigrés

 Rue Centrale 33 | 1580 Avenches
 026 675 51 21 | 026 676 72 19
 integration@commune-avenches.ch

Moudon
Groupe suisses-étrangers de 

Moudon et région (SUETMO)

 Case postale 8 | 1510 Moudon
 079 747 92 50
 suetmo@hotmail.com

Orbe-Chavornay
Commission d’intégration suisses-

étrangers et de prévention du racisme 

Orbe-Chavornay (CISEROC)

 Commune d’Orbe 

 CISEROC – Cohésion sociale
 Hôtel de Ville
 Case postale 32 | 1350 Orbe

 079 942 74 06
 ciseroc@orbe.ch

Payerne
Commission communale suisses-

immigrés Payerne (CCSI)

 Commune de Payerne
 1530 Payerne

 026 662 65 57
 spop@payerne.ch
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Yverdon-les-Bains
Commission consultative 

suisses-immigrés (CCSI)

 Rue de Neuchâtel 2
 1400 Yverdon-les-Bains

 024 426 06 71
 ccsi.yverdon@gmail.com

வமற்கு மண்டலம்

Aubonne
Commission suisses-

étrangers Aubonne (COCHE)

 Place du Marché 12
 Case postale 133 | 1170 Aubonne

 021 821 51 08
 municipalite@aubonne.ch

Bussigny
Commission intégration (CI)

 Place de l’Hôtel-de-Ville 1
 Case postale 96 | 1030 Bussigny

 021 706 11 20
 greffe@bussigny.ch

Écublens
Commission d’intégration et d’échange 

«suisses-étrangers» (CIESEE)

 p.a. Service de la culture, de la jeunesse, 
 des sports, de l’intégration et des églises 

 Chemin de la Colline 5
 Case postale 133 | 1024 Écublens

 021 695 33 10
  commission.suisses_etrangers@
ecublens.ch

Gland
Commission intégration (CCSI)

 Service de la population (SPOP)
 Grand-Rue 38
 Case postale 320 | 1196 Gland

 022 354 04 44
 spop@gland.ch

Morges
Commission consultative 

suisses-étrangers (CCSE)

 Cohésion sociale et logement
 Chemin de la Grosse-Pierre 1
 1110 Morges

 021 804 15 10
 cohesion.sociale@morges.ch

Nyon
Commission d’intégration 

suisses-étrangers (CISEN)

 Déléguée à l’intégration
 Rue des Marchandises 17
 Case postale 1395 | 1260 Nyon

 079 211 02 74
 integration@nyon.ch

Prilly
Commission d’intégration 

suisses-immigrés (CISIP)

Avenue de la Rapille 10 

 1008 Prilly
 078 725 60 30
 zodogome@yahoo.fr 

Renens
Commission intégration 

suisses-étrangers (CISE)

 Ville de Renens – Secteur intégration
 Déléguée à l’intégration
 Rue de Lausanne 25
 1020 Renens

 021 632 77 95 | 021 632 77 88
 delegue.integration@renens.ch

Rolle
Commission consultative 

suisses-étrangers (COCISE)

 Grand-Rue 44
 Case postale 1224 | 1180 Rolle

 021 822 44 23
 lakhdar.amamra@centre-sesame.ch
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கிழக்கு மண்டலம்

Aigle
Commission d’accueil et d’intégra-

tion de la ville d’Aigle (CAIA)

 Hôtel de Ville
 Place du Marché 1
 1860 Aigle

 024 468 41 11
 administration@aigle.ch

Bex
Commission consultative mul-

ticulturelle de Bex (CCMB)

 Rue Centrale 1
 Case postale 64 | 1880 Bex

 024 463 02 67
 alain.michel@bex.ch

Blonay
Commission d’intégration Blonay:  

ensemble! (CCSI)

 p.a. Maison de Commune
 Route du Village 45
 Case postale 12 | 1807 Blonay

 021 926 82 50
 integration@blonay.ch

Montreux
Commission consultative pour la cohé-

sion sociale et l’intégration (CoCoSI)

 c/o Direction des affaires  

 sociales, familles et jeunesse
 Avenue des Alpes 22
 Case postale 2000 | 1820 Montreux 1

 021 962 78 30
 sfj@montreux.ch

Vevey
Commission des activités  

interculturelles (CAIV)

 p.a Service de la cohésion sociale
 Rue du Simplon 14
 1800 Vevey 

 021 925 53 18 

 cohesion.sociale@vevey.ch

Villeneuve
Commission d’intégration (CIV)

 Grand-Rue 1
 1844 Villeneuve

 077 407 58 75
 integration@villeneuve.ch

சதற்கு மண்டலம் 

Lausanne
Commission lausannoise pour  

l’intégration des immigrés (CLI)

 c/o Bureau lausannois 

 pour les immigrés (BLI)
 Place de la Riponne 10
 Case postale 5032 | 1002 Lausanne

 021 315 72 45
 bli@lausanne.ch

International Link

 c/o Chambre vaudoise du  

 commerce et de l’industrie
 Avenue d’Ouchy 47
 1001 Lausanne

 021 613 36 63
 laurine.chiarini@cvci.ch

்சட்டப்பூர்வ ஆவலா்சளன்கள்

Centre social protestant (CSP)
 Rue Beau-Séjour 28

 1003 Lausanne
 021 560 60 60
 info@csp-vd.ch

வழக்்கறிஞர் சதாடர்பு்கள்

Ordre des avocats vaudois (OAV)
 Rue du Grand-Chêne 8

 Case postale 7056 | 1002 Lausanne
021 311 77 39
 info@oav.ch
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சபண்்கள்

Bureau cantonal de l’égalité entre 
les femmes et les hommes (BEFH)

 Rue Caroline 11
 1014 Lausanne

 021 316 61 24
 info.befh@vd.ch

Bureau information femmes (BIF)
 Avenue Églantine 6

 1006 Lausanne
 021 320 04 04
 info@bif-vd.ch

LGBTIQ+ 

Rainbow Spot 
 c/o SUD

 Place Chauderon 5
 1003 Lausanne

 076 549 80 91
 info@rainbowspot.ch

VG – VOGAY
 Rue Pépinet 1

 1003 Lausanne 

 021 555 20 10
 info@vogay.ch

்கலாச்்சாரங்்களுக்கிளடயிலான ஊட்கம்

A la vista! Communication sociale –  
Carrefours TV

 Place Neuve 1
 1009 Pully

 078 685 40 79
 info@carrefourstv.ch

இனவாதம்

வாட் மண்்டலத்தில் ்பார்பட்்சமா்க �்டத்்தப்்படும் 
சூழ்நிளலளய நீங்்கள் எதிர்வ்காண்்டால், ஆ்தரவு 
வ்பற Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la prévention du racisme 
(BCI)-ஐ வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம். லாவ்சனில் 
்பார்பட்்சமா்க �்டத்்தப்்படும் சூழ்நிளலளய 
எதிர்வ்காள்ளும் மக்்கள் Info-racisme 
ஹாட்ளலன் Bureau Lausannois pour les 
Immigrés (BLI)-ஐத் வ்தா்டர்புவ்காள்ைலாம்.

Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la 
prévention du racisme (BCI)

  Avenue de Sévelin 46 
1014 Lausanne

 021 316 49 59
 info.integration@vd.ch

Bureau lausannois pour les immigrés 
(BLI) – Permanence Info-racisme

 Place de la Riponne 10
 1002 Lausanne

 021 315 20 21
 inforacisme@lausanne.ch 
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PERMANENCES INFO-CONSEIL

Permanences intégration 
de la Ville de Vevey

 Rue du Simplon 14
 1800 Vevey

 021 925 51 85
 amaranta.fernandez@vevey.ch

Permanence Migr’info
 Rue de Neuchâtel 2

 1400 Yverdon-les-Bains
 024 426 06 71
 ccsi.yverdon@gmail.com 

PERMANENCES INFO-CONSEIL-
MIGRATION DU CENTRE
SOCIAL PROTESTANT (CSP)

Permanences Info-Conseil Migration  
d’Aigle

 Chemin de la Planchette 1
 1860 Aigle

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
de Nyon

 Chemin de la Redoute 12
 1260 Nyon

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
de Lausanne

 Place Marc-Louis-Arlaud 2
 1003 Lausanne

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
de Payerne

 Rue des Terreaux 10
 1530 Payerne

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
de Renens

 Rue de l’Industrie 1
 1020 Renens

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
d’Orbe

 Rue de la Tournelle 7-9
 1350 Orbe

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

Permanences Info-Conseil Migration  
de Clarens

 Rue de Jaman 8
 1815 Clarens

 021 213 03 53
 frat@csp-vd.ch

்த்கவல்-்கவுன்சில் புலம்வ்பயர்வு 

ஹாட்ளலன்்களை மா்தாந்திர அடிப்்பள்டயில், 
அதி்க ்பரவலாக்்கப்்பட்்ட பிராந்தியங்்களில் 

வழங்குவ்தற்குத் திட்்டமி்டப்்பட்டுள்ைது. 

கூடுதல் த்கவல்

 csp.ch/vaud/services/
questions-de-migration
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குறிப்பு



வாட் மண்டலத்திற்கு வரவவற்கிவ்றாம்

பதிப்பாசிரியர்
Bureau cantonal pour  
l’intégration des étrangers et  
la prévention du racisme (BCI)

தயாரிப்பு
லார்ஜ் வ�ட்வவார்க்
பிளழ திருத்தியவர்
ஈவ்லின் புரூன்

புள்கப்படங்்கள்
Guillaume Perret 
p.  5, 15, 39, 63, 73, 83, 97, 105

CarPostal
p. 91

அச்சுக்்களல
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ஆம்�லன்ஸ்
 144

நஞ்ேசற்றம்
Tox Info Suisse – நச்�யியல் தக-
வ�க்கான �விஸ் மையம்

 145 ou 044 251 51 51

இைளஞர்
Pro Juventute – �ழந்மதகள் 
ைற்�ம் இமளஞர்க�க்� உத�ம் 
ெதாமலேபசி இமணப்�

 147

ெதாைலேபச� வழி ம�த்�வர்்கள்
 0848 133 133 (உள்�ர் கட்டணம்)

Ecoute
La Main Tendue – பராைாிப்� 
உதவி ைற்�ம் ஆதர� 
ேதமவப்படும் ைக்க�க்கான 24/7 
ெதாமலேபசி இமணப்�
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வன்�மற
Centre d'accueil MalleyPrairie – 
�டும்ப வன்�மற �றித்த 24/7 
நி�ணர் ஆேலாசமன

 021 620 76 76

விமான மீட்�
ெரகா

 1414

அவசர்கால எண்

இந்த சிற்ேறடு 15 ெைாழிகளில் 
ெைாழிெபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
�ஜிட்டல் வ�வத்மத வரேவற்� 
ேபார்ட்ட�ல் காணலாம்.
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