Právě jste se přistěhovali do kantonu Appenzell Ausserrhoden?
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME!

Přijměte prosím naše uvítání v kantonu Appenzell Ausserrhoden. Na prvním

informačním pohovoru vás informujeme o životních podmínkách v kantonu, vašich
právech a povinnostech a nabídkách pro cizinky a cizince.
Tyto informace vám pomohou snáze se v kantonu zorientovat, abyste se ve svém
novém bydlišti brzy cítili jako doma.
Mimo jiné s vámi probereme, co byste vy sami potřebovali vědět o zdejším
vzdělávacím systému, zdravotnictví, pojišťovnictví, možnostech zaměstnání a daních,
dostupných jazykových kurzech atd. Jak vypadá náš vzdělávací systém? Jak funguje
zdejší trh práce a jak si najít zaměstnání? Co je to zdravotní pojišťovna? Jaké
pojištění jste povinni uzavřít? Co jsou to daně? Kde se můžete naučit německy?
Dáme vám vědět o konkrétních nabídkách, které jsou vám dostupné.

Úřad evidence obyvatel s vámi v rámci evidenčního procesu sjedná termín prvního
informačního pohovoru. Pohovor trvá jednu hodinu a bude veden pracovníky

informačního centra pro integraci INFI ve městě Herisau (adresu najdete na zadní
straně).
Jestliže je vaše znalost němčiny omezená, zajistí centrum INFI tlumočníka, který bude
překládat do Vašeho jazyka. Služby tlumočníka jsou pro vás bezplatné.
Pokud sjednaný pohovor potřebujete přesunout, dejte nám prosím včas vědět,
abychom tlumočníka mohli odvolat a zakázku zrušit. Tím předejdeme zbytečným
nákladům. Pro přesunutí pohovoru bez tlumočníka nás prosím kontaktujte nejméně
24 hodin předem a s tlumočníkem nejméně 48 hodin předem (telefonicky 071 353 64
61 nebo e-mailem infi@ar.ch).

První informační pohovor absolvujete jen jednou a je běžnou součástí registračního
procesu. Pokud máte nějaké zaměstnání, informujte prosím o sjednaném pohovoru
svoji zaměstnavatelku nebo zaměstnavatele. V případě, že pohovor
zmeškáte/neomluvíte se, vaši zaměstnavatelku/zaměstnavatele centrum INFI osloví
samo a naváže s vámi kontakt jejich prostřednictvím.

Informační centrum pro integraci INFI vám po pohovoru jako kontaktní místo bude
k dispozici i nadále a zodpoví jakékoliv vaše otázky. Další užitečné informace najdete
na našich webových stránkách www.leben-in-ar.ch.
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