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Ön nemrég költözött Appenzell Ausserrhoden kanton területére. 

SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK ITT! 

  

 

Üdvözöljük Appenzell Ausserrhoden kantonban. Az első tájékoztató beszélgetés 

keretében tájékoztatjuk Önt az életkörülményekről, az Ön jogairól és 

kötelességeiről, valamint a külföldieknek nyújtott ajánlatokról. 

Ezek az információk segítik Önt abban, hogy eligazodjon új környezetében és 

a lakóhelyének helyet adó kantonban.  

 

Ezenkívül beszélünk az Ön személyes információigényeiről is a képzési rendszer, 

az egészségügy, a biztosítások, a munka és az adók, a nyelvtanfolyamok stb. 

témaköreit illetően. Hogyan néz ki a képzési rendszer? Hogyan működik a munka 

világa, és hogyan találhat munkát? Mi a betegbiztosító intézet? Milyen biztosítást kell 

Önnek kötnie? Milyen adókat kell fizetnie? Hol tud Ön németül tanulni? Konkrét 

ajánlatokat tudunk Önnek közvetíteni. 

  

 

A lakosokat ellenőrző hivatal a bejelentkezési folyamat részeként időpontot egyeztet Önnel 

az első tájékoztató beszélgetésre. A megbeszélés egy órán át tart, és az INFI 

integrációs tájékoztató központban, Herisau városában kerül sor rá (a cím a túloldalon 

található). 

 

Amennyiben az Ön német nyelvtudása nem elegendő, az INFI tolmácsot szervez erre 

az alkalomra, aki lefordítja a tudnivalókat az Ön anyanyelvére. Ez nem kerül Önnek 

pénzbe.  

 

Ha Önnek el kell halasztania a megállapodott időpontot, akkor szíveskedjen ezt 

velünk idejekorán közölni, hogy a tolmács megbízását időben lemondhassuk. Célunk 

az, hogy ne keletkezzenek emiatt felesleges költségek. Tolmács nélküli időpontoknál 

legalább 24 órával, tolmácsot igénylő időpontoknál legalább 48 órával előtte le kell 

mondani a megbeszélést (telefonon 071 353 64 61 vagy e-mailben infi@ar.ch).  

  

 

Az első tájékoztató beszélgetés időpontja egyszeri, és a bejelentkezési folyamat 

része. Ha Önnek már van állása, akkor tájékoztassa munkaadóját a megállapodott 

időpontról. Ha Ön az időpontot igazolatlanul elmulasztja, az INFI más lehetőség híján 

a munkahelyén keresztül veszi fel Önnel a kapcsolatot.  

 

 

 

  

 

Az INFI integrációs tájékoztató központ a megbeszélés után is kiindulási helyként az Ön 

rendelkezésére áll, és megválaszolja a kérdéseit. Webhelyünkön (www.leben-in-ar.ch) is 

számos segítséget jelentő információt talál. 


