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Ви щойно переїхали у кантон Аппенцелль Ауссерроден. 

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 

  

 

Вітаємо вас у кантоні Аппенцелль Ауссерроден. На вступній ознайомчій бесіді 

ми надаємо інформацію про умови життя, ваші права та обов'язки, а також 

пропозиції для іноземних громадян. 

Ця інформація допоможе вам краще орієнтуватися у новому оточенні та на 

новому місці.  

 

Ми також обговоримо вашу особисту потребу в інформації у сфері освіти, 

охорони здоров'я, страхування, трудової зайнятості та оподаткування, мовних 

курсів та ін. Що являє собою система освіти? Як влаштована сфера праці або як 

знайти роботу? Що таке каса медичного страхування? Яке страхове покриття 

вам необхідно оформити? Які стягуються податки? Де можна записатися на 

курси німецької мови? Ми можемо ознайомити вас із конкретними пропозиціями. 

  

 

Відділ реєстрації за місцем проживання призначає дату вступної ознайомчої 

бесіди під час процедури реєстрації. Бесіда триватиме одну годину і 

проводитиметься співробітниками інформаційної служби інтеграції INFI міста 

Херізау (адресу див. на звороті). 

 

Якщо ви не володієте німецькою мовою на достатньому рівні, служба INFI 

організує перекладача на вашу рідну мову. Послуги перекладача безкоштовні.  

 

Якщо ви переносите дату бесіди, повідомте нам про це заздалегідь, щоб ми 

могли вчасно скасувати можливі домовленості з перекладачем. При цьому не 

виникне жодних зайвих витрат. У разі скасування бесіди без перекладача 

повідомте нам не пізніше, ніж за 24 години, з перекладачем — не пізніше, ніж за 

48 годин до призначеної дати (по телефону або електронною поштою –  

071 353 64 61 / infi@ar.ch).  

  

 

Призначення дати вступної ознайомчої бесіди відбувається одноразово і є 

частиною процедури реєстрації. Якщо ви влаштовані на роботу, повідомте свого 

роботодавця про призначену дату бесіди. Якщо ви пропустили вступну 

ознайомчу бесіду / не з'явилися без поважних причин, служба INFI, у разі 

необхідності, зв'яжеться з вами через вашого роботодавця.  

 

 

  

 

Після проведення бесіди інформаційна служба інтеграції INFI буде до ваших 

послуг у якості координаційного центру і відповість на ваші запитання. Ви також 

можете ознайомитися із корисною інформацією на нашому сайті www.leben-in-

ar.ch 


