Μετακομίσατε πρόσφατα στο καντόνι Appenzell Ausserrhoden.
ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

Σας καλωσορίζουμε στο καντόνι Appenzell Ausserrhoden. Στην αρχική ενημερωτική
συζήτηση σας ενημερώνουμε για τις συνθήκες διαβίωσης, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις σας, καθώς και σχετικά με προσφορές για αλλοδαπές και αλλοδαπούς.
Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στο νέο σας περιβάλλον
και στο νέο καντόνι διαμονής σας.
Επιπλέον, συζητάμε για τις προσωπικές σας ανάγκες πληροφόρησης για θέματα
όπως εκπαιδευτικό σύστημα, σύστημα υγείας, ασφαλιστικός τομέας, εργασία και
φόροι, μαθήματα γλωσσών κ.λπ. Πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα; Πώς λειτουργεί
ο κόσμος της εργασίας ή πώς θα βρείτε εργασία; Τι είναι ένα ταμείο ασφάλισης
ασθενείας; Ποια ασφάλιση πρέπει να συνάψετε; Τι είναι οι φόροι; Πού μπορείτε να
μάθετε Γερμανικά; Μπορούμε να σας παρέχουμε συγκεκριμένες προσφορές.

Τα γραφεία εγγραφής κατοίκων κανονίζουν με εσάς ένα ραντεβού για την αρχική
ενημερωτική συζήτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Η συζήτηση διαρκεί
μία ώρα και διεξάγεται από το Κέντρο Πληροφόρησης Ένταξης INFI στο Herisau (για
τη διεύθυνση ανατρέξτε στην πίσω σελίδα).
Σε περίπτωση ανεπαρκών γνώσεων Γερμανικών, το INFI θα αναλάβει να παρίσταται
ένας διερμηνέας, ο οποίος θα μεταφράσει στη γλώσσα σας. Αυτό είναι δωρεάν για
εσάς.
Εάν πρέπει να αναβάλλετε το προγραμματισμένο ραντεβού, σας παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε έγκαιρα, προκειμένου να μπορούμε να ακυρώσουμε εμπρόθεσμα τυχόν
υπηρεσίες διερμηνείας. Δεν θα πρέπει να προκύπτουν περιττά έξοδα. Για ραντεβού
χωρίς διερμηνέα ενημερώστε μας για την αλλαγή του ραντεβού τουλάχιστον 24
ώρες και για ραντεβού με διερμηνέα τουλάχιστον 48 ώρες εκ των προτέρων
(τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – 071 353 64 61 / infi@ar.ch).

Το ραντεβού για την αρχική ενημερωτική συζήτηση λαμβάνει χώρα μία φορά και
αποτελεί μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Εάν εργάζεστε, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την εργοδότρια ή τον εργοδότη σας σχετικά με το προγραμματισμένο
ραντεβού. Σε περίπτωση ραντεβού που δεν τηρήθηκαν ή αδικαιολόγητων ραντεβού,
το INFI ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω της θέσης εργασίας σας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Ένταξης INFI βρίσκεται στη διάθεσή σας ως σημείο
επαφής ακόμα και μετά τη συζήτηση και απαντά στις ερωτήσεις σας. Στην ιστοσελίδα
μας θα βρείτε επίσης χρήσιμες πληροφορίες, www.leben-in-ar.ch
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