V-ați mutat de curând în cantonul Appenzell Ausserhoden.
VĂ URĂM BINE AȚI VENIT!

Vă urăm bine ați venit în cantonul Appenzell Ausserhoden. În cadrul discuției
informative inițiale vă oferim informații despre condițiile de trai, drepturile și
obligațiile dvs. precum și despre ofertele pentru cetățenii străini.
Aceste informații vă ajută să vă integrați în noul mediu și în noul canton de reședință.
Discutăm de asemenea despre nevoia dvs. personală de informare pe teme
referitoare la sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, sistemul de asigurări,
lucru și impozite, cursuri de limbă etc. Cum arată sistemul educațional? Cum
funcționează piața muncii și cum găsiți de lucru? Ce este o casă de asigurări de
sănătate? Ce asigurări trebuie să încheiați? Ce sunt impozitele? Unde puteți învăța
germana? Vă putem intermedia oferte concrete.

Autoritățile de evidență a populației stabilesc cu dvs. o întâlnire pentru discuția
informativă inițială în cadrul procesului de înregistrare în sistemul de evidență a
populației. Discuția durează o oră și este susținută de Oficiul de informare Integrare
INFI din Herisau (Consultați adresa pe verso).
În cazul în care nu aveți cunoștințe suficiente de germană, INFI vă pune la dispoziție
un interpret care traduce în limba dvs. Acest serviciu vă este oferit gratuit.
În cazul în care doriți să amânați programarea stabilită, vă rugăm să ne comunicați
acest lucru din timp, astfel încât să putem contramanda eventualele servicii de
interpretariat din timp. Nu dorim să înregistrăm costuri inutile. Programările fără
interpret se vor anula în minimum 24 de ore, iar programările cu interpret în
minimum 48 de ore. (telefonic 071 353 64 61 sau prin e-mail infi@ar.ch).

Întâlnirea pentru discuția de informare inițială are loc o singură dată și face parte din
procedura de luare în evidența populației. Dacă sunteți angajat, vă rugăm informați
angajatorul referitor la întâlnirea stabilită. În cazul neprezentării/absentării nemotivate,
INFI vă va contacta la locul de muncă.

Oficiul de informare Integrare INFI vă stă la dispoziție și după discuție, ca punct de
reper și vă răspunde la întrebări. Pe pagina noastră de web găsiți, de asemenea,
informații utile, www.leben-in-ar.ch
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