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 .لقد انتقلتم مؤخرا إلى كانتون أبينزيل أوسيرهودن
 !أهال وسهال بكم

  
 
 

سوف نخبركم بالظروف  مقابلة تقديم المعلومات األوليةنرحب بكم في كانتون أبينزيل أوسيرهودن. في 
 .وسنخبركم كذلك بالعروض المقدمة لألجانب والتزاماتكمحقوقكم المعيشية و

 .ستساعدكم هذه المعلومات على تدبير أموركم في بيئتكم الجديدة وفي الكانتون الجديد الذي ستقيمون فيه
 

في مجاالت التعليم والرعاية الصحية والتأمين  احتياجاتكم الشخصية للمعلوماتكما أننا سنتحدث عن 
سوق العمل أو  األمور في سيرتدورات اللغة، إلخ. كيف هو نظام التعليم؟ كيف والعمل والضرائب و

كيف تجدون عمال؟ ما هو التأمين الصحي؟ ما هي عقود التأمين التي يجب عليكم إبرامها؟ ما المقصود 
 .بالضرائب؟ أين يمكنكم تعلم اللغة األلمانية؟ يمكننا في هذا اإلطار أن نقدم لكم عروضا ملموسة

 
  

 
 

في إطار عملية  موعد معكم إلجراء مقابلة تقديم المعلومات األوليةستقوم مصالح تسجيل السكان بترتيب 
في هيريساو  INFI التسجيل. تستغرق المقابلة ساعة واحدة ويجريها مركز تقديم المعلومات واالندماج

 .)العنوان موجود في الصفحة الخلفية(
 

على توفير مترجم فوري ليترجم  INFI غير كاف، فسوف يعمل مركزإذا كان إلمامكم باللغة األلمانية 
 .إلى لغتكم األم. وسيكون ذلك مجانيا بالنسبة لكم

 
في وقت مبكر حتى نتمكن من إلغاء أي طلبات  رجى إخبارناإذا كان عليكم تأجيل الموعد المتفق عليه، في  

تنتج بسبب ذلك أي تكاليف غير  لحصول على مترجمين فوريين في الوقت المناسب. فال ينبغي أنل
ساعة على األقل أما  24مترجم فوري عليكم إلغاؤها قبل  ليس فيهابالنسبة للمواعيد التي ضرورية. 

ساعة على األقل )عن طريق الهاتف أو البريد  48مترجم فوري فيجب إلغاؤها قبل  فيهاالمواعيد التي 
 .اإللكتروني(

ra@ifni.hc  /61 64 353 071 

  
 
 

ي نظم موعد إجراء مقابلة تقديم المعلومات األولية مرة واحدة وهو جزء من عملية التسجيل. إذا كان لديكم 
رجى إبالغ صاحب أو صاحبة العمل بالموعد المتفق عليه. وبالنسبة للمواعيد التي فاتتكم أو لم ي  فعمل 

 .من خالل مكان عملكم INFI يتصل بكم مركزتعتذروا عن عدم حضورها، فسوف 
 
 

 
  

 
 

على أسئلتكم حتى بعد  ةباجاإلفي خدمتم كنقطة اتصال و INFI يستمر مركز تقديم المعلومات واالندماج 
 www.leben-in-ar.chالمقابلة. وستجدون على موقعنا أيضا معلومات مفيدة، 
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