ஒருங்கிணைதலுக்கான அம்சங்கள் அடங்கிய பிரதி 1
2019 தை 1 ஆம் ைிகைி ைிருத்ைி அதைக்கப்பட்ட வெளிநாட்டெர்
ைற்றும் ஒருங்கிதைைலுக்கான சட்டம் நதடமுதைக்கு ெந்துள்ளது.
(வெளிநாட்டெர் -ைற்றும் ஒருங்கிதைைல் சட்டம், AIG.) இவ்ொைான ைாற்ைங்களின்
நநாக்கம் யாவைனில் வெளிநாட்டெர் ஒருங்கிதைைலில் உள்ள ைதடகதள அகற்ைி
அைன் மூலைாக வெளிநாட்டெர்கள் ஒருங்கிதைைதல நைம்படுத்ைல். ைறுபுைத்ைில்
சுயவபாறுப்புடன் ஒருங்கிதைைலுக்கான பிதைப்தப ெலியுறுத்ைல்
இந்ைக் வகாள்தக இங்நக வபாருந்தும்: வெளிநாட்டுக் குடியுரிதை உள்ளெர்கள்நைலைி
க உரிதைகதளப் வபறும்நபாது, ஒருங்கிதைைல் சிைப்பாக இருக்க நெண்டும்
இைன் வபாருள், ெிநசடைாக வைாழித்ைிைன் என்பது ெைிெிட அனுைைி நிதலயுடன்
ைிகவும் வநருக்கைாக பிதைக்கப்பட்டுள்ளது ைனிநபரின் ஒருங்கிதைைதல
ைைிப்பிடுெைற்கு பின்ெரும் அம்சங்கள் பயன்படுகின்ைன :

ஒருங்கிணைதல் அம்சங்கள் (பிரிவு. 58a AIG)
➢ ம

ாழித்திறன்கள்

ெைிெிட நிலதயப் வபாறுத்து, அனுைைி ெழங்குெைற்கும் நீடிப்பைற்கும் வெவ்
நெறு வைாழித்ைிைன்கள் நகாரப்படும்.

➢ மபாதுப்பாதுகாப்பு
•

ற்றும் ஒழுங்குகளின்

ீ தான கவனம்.

சட்டத்ைிற்கு ைாைாக அல்லது உத்ைிநயாக பூர்ெ ஒழுங்குமுதை
உத்ைரவுகதள ைீ ண்டும் ைீ ண்டும் ைீ றுைல் கூடாது.

•

வபாது சட்ட ைற்றும் ைனியார் சட்டக் கடதைகதள
கதடப்பிடித்ைல் (உ+ம். கடன்கள், ெரி நிலுதெகள்,
ைிொல் நிதலதைகள் நபான்ைதெ இருக்கக் கூடாது.)

➢ கூட்டாட்சி அரசியல் அண

ப்பின் முக்கியத்துவத்திற்கு

திப்பளித்தல்
சட்டக் நகாட்பாடுகள்,அநைநபால் சுெிஸ் நாட்டின் ைாராளைய ஜனநாயக அடிப்ப
தடச் சட்டங்களில் நநாக்குநிதல. அடிப்பதட உரிதைகள், கடதைகதள
முன்னிதலப்படுத்ைல்:

1

•

ஆண், வபண் சைத்துெம்

•

ொழ்ெியல் ைற்றும் ைனிநபர் உரிதைச் சுைந்ைிரம்.

•

நம்பிக்தக, அைிெியல், கருத்ைியல் சுைந்ைிரம்.

2019 ஆனி 1 ஆம் திகதிய நிலவரப்படி..

•

கடதைகளில் ைிக முக்கியைான ஒன்று கட்டாயைாக பள்ளிக்குச்வசல்ல
நெண்டும்.

➢ மபாருளாதார வாழ்க்ணகயில் பங்மகடுத்தல் அல்லது கல்விணயப்
மபறுதல்
•

ெருைானம்,வசாத்துக்கள்,அல்லது உரிதை நகாரக்கூடிய மூன்ைாம் ைரப்பின
ரின் சலுதககள்மூலம் ொழ்க்தகச் வசலவுகதள ஈடுகட்டல் (உ+ம்.AHV- ெ
நயாைிபர் ைற்றும் பிற்கால காப்பீடு ைற்றும் IV- ைிைனிழப்பு காப்பீடு நசதெக
ள்,நெதலயின்தை இழப்பீடு)

•

சமூக உைெிகள் கிதடக்க ைாட்டாது.

•

பயிற்சி அல்லது நைலைிக கல்ெியில் பங்நகற்ைல்

பபாதியளவு ஒருங்கிணைதல் இல்லாண

யால் ஏற்படும் விணளவுகள்

ஒருங்கிதைைல் அம்சங்கள் பூர்த்ைி வசய்யப்படா ெிட்டால்,ெைிெிட
அனுைைி நீட்டிக்கப்படாைல் அல்லது நிரந்ைர ெைிவுரிதை ைீ ளப் வபைப்பட்டு,
ைற்காலிக ெைிவுரிதை ஊடாக பிரைியீடு வசய்ய முடியும்.(ைரம் குதைத்ைல்).

அநைாடு குடும்ப ஒன்ைிதைைதல ைறுக்கவும், குடியுரிதை ெிண்ைப்பத்தை நிராகரிக்
கவும் முடியும். குடும்ப ஒன்றிணைதலுக்கான காலக்மகடுணவ கவனிக்கவும்.

வதிவிடப் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப மவவ்பவறு ம
வதிவிடப் பிரிவு
குடியுரிண

ாழிச் சான்றிதழ்கள் பகாரப்படுகின்றன.

ெழங்குைல்
5 ெருடங்களுக்குப் பின் சுெிஸ் ைம்பைிகளின்
இலகு முதையிலான குடியுரிதை
எந்ை ெிைைான பிரச்சதனகளும் இன்ைி
இருப்பெர்களுக்கு பத்துெருடங்களின் பின்

நைதெயான வைாழித்ைிைன்கள்
ொய்வைாழி B1, எழுத்ைில் A2

ொய்வைாழி B1, எழுத்ைில் A2

ெைிெிட அனுைைி ெழங்கப்படும்

நிரந்தர வதிவிட உரிண

பத்துெருடங்களின் பின் சாைாரை ெைிெிட
அனுைைி ெழங்கப்படும்
நல்லமுதையில் ஒருங்கிதைந்து ொழ்பெர்களுக்கு
5 ெருட ெைிெிடத்ைிற்கு பிைகு நிரந்ைர

ொய்வைாழி A2, எழுத்ைில் A1

ொய்வைாழி B1, எழுத்ைில் A1

ெைிெிட உரிதை முன்கூட்டிநய ெழங்கப்படும்
சுெிஸ் குடிைக்களின் ொழ்க்தக துதைெர்களுக்கு
5 ெருட ைிருைை ொழ்க்தகயின் பின்னர்.
நிரந்ைர குடியுரிதையாளர்களின் ொழ்க்தக
துதைெர்களுக்கு 5 ெருட ைிருைை ொழ்க்தகயின்

ொய்வைாழி A2, எழுத்ைில் A1

ொய்வைாழி A2, எழுத்ைில் A1

பின்னர்.
5 ெைிெிட ெருடங்களின் பின் வபல்ஜியம்,
வடன்ைார்க், நஜர்ைன், பிரான்ஸ் கிைீஸ், இத்ைாலி,
லீக்வரன்ஸ்தரன், வநைர்லாந்து, ஒஸ்ைியா,
நபார்த்துக்கல்,ஸ்பானியா நபர்களுக்கான ெழங்கல்

இல்தல

குடும்ப

C-B அல்லது F அனுைைி உள்ளெர்களின் ொழ்க்தகத்

ொய்வைாழி A1, எழுத்ைில்

ஒன்றிணைதலுக்கான

துதைெர்கள் மூன்ைாம் நாடுகளில் இருந்து

நைதெயில்தல

வதிவிட அனு தி.

ெருபெர்கள்
EU/EFTA-ஐநராப்பிய/ஐநராப்பிய சுைந்ைிர ெர்த்ைக

இல்தல

கூட்டதைப்பு நாட்டினரின் துதைெர்கள்
சுெிஸ் குடிைக்களின் ொழ்க்தக துதைெர்கள்.

இல்தல

ப

லும் தகவல்கள்:

•

ெைிெிட அனுைைி நீடிப்பு/ைாற்ைம், குடும்ப ஒருங்கிதைத்ைலுக்கான காலக்வகடு சம்பந்ைைான நகள்ெிகளுக்கு.
குடிெரவு அலுெலகம் ைற்றும் கடவுச்சீட்டு அலுெலகம், Mühlentalstrasse. 105, 8200 Schaffhausen,
வைாதலநபசி, 052 632 74 76, migrationsamt@ktsh.ch

•

ஒருங்கிதைைல் ைற்றும் வைாழி தகயகப்படுத்ைலுக்கான ஆநலாசதனகள் ைற்றும் நகள்ெிகளுக்கு:
ஒருங்கிதைைல் துதைசார் நிதலயம், (இன்வரகிவைஸ்) Integres, Krebsbachstrasse 61, 8200 Schaffhausen,
வைாதலநபசி. 052 624 88 67,info@integres.ch, www.integres.ch

•

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட வைாழி சான்ைிைழ்கள்: https://www.fide-info.ch/ > அங்கீ கரிக்கப்பட்ட வைாழி சான்ைிைழ்களின் பட்டியல்

