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ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடத்ைத ேதடல்: நீ எவ்வாறு திறைமயாக நடந்துெகாள்ளலாம்? 
 
ெதாழிற்குறிக்ேகாைள ெதளிவாக்கு 
நீ ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடும்ேபது, உனது ெதாழிற்ெதரிவு நிைறவு ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும். ேவறு 
வைகயில் ெசால்வதானால்: உன்னால் ெதரிவுெசய்யப்பட்ட ெதாழிலுக்குத் ேதைவயான திறன்கைள நீ 
ெகாண்டிருக்கின்றாய் என்பது உனக்குத் ெதரியும். முக்கியமானதும், நீ உன்ைன அனுமதி அளிக்கேவண்டியதும் 
யாெதனில் குறிக்ேகாளுடன் ேதடல், திட்டமில்லாமல் ேதடுவதும், கிைடக்கும் ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடங்களில் 
திறமானைத  எடுத்துக்ெகாள்வது என்பதும் தவறு. 
 
 
முகவரிகைளப் ெபறு 
இப்ெபாழுது நீ எந்நிறுவனத்தில் அடுத்த ேகாைடகாலத்தில் உனது விருப்பத் ெதாழிைலக் கற்பதற்குரிய இடம் 
ெவற்றிடமாக உள்ளது என்பைத அறிந்துெகாள்ளமுடியும். இதற்கு நீ உபேயாகிப்பதற்காக பலவித சாத்தியங்களும், 
உதவிகளும்  உள்ளன: 
 
 
► ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்தில்1

 ெதாழில் கற்கவுள்ளவர்கள் தாங்கள் கற்கவிரும்பும் ெதாழில்கைளக் 
கற்கக்கூடிய ெதாழில் நிறுவனங்களின் முகவரிப் பட்டியைலக் கண்டுெகாள்ளலாம்.. 

► ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடங்களின் ெவற்றிடவிபரம் இைணயத்தளத்தில் இருந்து ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 2�
► தினசரிப் பத்திரிைககளிலும், இலவச அறிவிப்புக்களிலும் அல்லது நிறுவனங்களின் இைணயத்தளங்களிலும் 

ெதாழிற்கல்வி கற்குமிட விபரத்ைத நீ கண்டுெகாள்ளலாம்.�
► அேநகமான மாணவர்கள் தங்களுக்குத் ெதரிந்தவர்கள் அல்லது உறவினர்கள் மூலமாக ெதாழிற்கல்வி 

கற்குமிடத்ைதப் ெபறுவர். இவ்வாறான ெதாடர்புகைளயும் பயன்படுத்து. 
 
 
ெதாடர்ைப ஏற்படுத்து 
இப்ெபாழுது உன்னிடம் ெபாருத்தமான முகவரிகள் உள்ளன. இத்ெதாழில் நிறுவனங்களில் உண்ைமயில் 
ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடம் ெவற்றிடமாக உள்ளதா என்பைத விசாரி. உனது முதலாவது ெதாடர்ைப 
ெதாைலேபசியூடாக ேமற்ெகாள் அல்லது ேநரடியாகச் ெசல். ேமலும் நீ எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க ேவண்டும் என்று 
சாதகமான முைறயில் ேகள். இது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடும். ஒரு நிறுவனம் எழுத்து மூலமான 
விண்ணப்பத்ைத விரும்பும், மற்ெறான்று சிலேவைளகளில் உன்ைன பிரத்திேயகமாக அறிந்துெகாள்ள விரும்பும். 
முக்கியமானது என்னெவன்றால், நீ அந்த நிறுவனம் ேகட்கும் வைகயில் விண்ணப்பிப்பது. 
 
 
விண்ணப்பம் ெசய் 
ஒரு எழுத்துமூலமான விண்ணப்பத்ைத முன்ேபா, பின்ேபா ஒவ்ெவாரு நிறுவனமும் ேகட்கும். ஒரு 
விண்ணப்பக்ேகாைவ எவ்வாறு இருக்கேவண்டும் என்றும், அதனுள் எவ்விடயம் இருக்கேவண்டும் என்றும் 
ெதளிவான விதிமுைறகள் உள்ளன. பாடசாைலயில் அல்லது ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்தில் ஒரு 
விண்ணப்பக்ேகாைவ எவ்வாறு இருக்கேவண்டும் என்று ேகள். அத்துடன் உனக்கு நிச்சயமில்லாது இருப்பின் இங்கு 
உதவியும் கிைடக்கும். ேமலும் விண்ணப்பத்திற்கு உரிய பத்திரங்கைள நீ இைணயத்தளத்திலும் 

                                                 
1  ஒவ்ெவாரு மாநிலத்திலும் ஆகக்குைறந்தது ஒரு ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன 

நிைலயம் இருக்கும். முகவரிகைள பாடசாைலயில், கிராமசைபயில் அல்லது 
பின்வரும் இைணயத்தளத்தில் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 

Deutsch:   www.adressen.sdbb.ch 
Français:  www.adresses.csfo.ch 
Italiano:    www.indirizzi.csfo.ch 

 
ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயம் ெபாதுவாக ஒரு விேசட ெபயரில் அல்லது அதன் சுருக்கத்தில் நன்றாக 
அறியப்பட்டிருக்கும்: 

 

சுவிசின் ெஜர்மன்ெமாழி ேபசும் பகுதியில் BIZ, Laufbahnzentrum 
சுவிசின் பிெரஞ்சுெமாழி ேபசும் பகுதியில் OP, SOPFA, OFPC, COS, OROSP, CIO, OCOSP 
சுவிசின் இத்தாலிெமாழி ேபசும் பகுதியில் orientamento, UOSP 

 
2 ெதாழிற்கல்வி கற்குமிட ெவற்றிடங்கள்  
 

சுவிசின் ெஜர்மன்ெமாழி ேபசும் பகுதியில் www.berufsberatung.ch/Lehrstellen 
சுவிசின் பிெரஞ்சுெமாழி ேபசும் பகுதியில் www.orientation.ch/formation  
சுவிசின் இத்தாலிெமாழி ேபசும் பகுதியில் orientamento.ch > scelta professionale > Borsa nazionale 

dei posti di tirocinio 
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ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.3  விண்ணப்பக்ேகாைவைய அனுப்புவதற்கு முன்னர் அைத நீ ஒரு தகுதியானவரிடம் 
காண்பிப்பது   முக்கியமானது.   விண்ணப்பக்ேகாைவ   முழுைமயானதாகவும்,   ெதாழில்  மற்றும்  நிறுவனத்திற்குப்  
ெபாருத்தமானதாகவும், பிைழ இல்லாதும் இருக்கேவண்டும்.  
இன்னுெமாரு குறிப்பு: இயலுமாயின் ஒேர ேநரத்தில் பல இடங்களிற்கு விண்ணப்பி. இதனூடு நீ உனக்கு ஒரு 
ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடத்ைதப் ெபறும் சந்தர்ப்பத்ைத அதிகரிக்கின்றாய். 
 
 
கண்ேணாட் டத்ைத ைவத்திரு 
நீ உனது அைனத்து விண்ணப்பம் ெசய்த விபரங்கைளயும் சரிபார்த்து ைவத்திருப்பது உபேயாகமானது. இதன் 
அடிப்பைடயில் நீ ஒரு பட்டியைல தயார் ெசய்து, எப்ெபாழுது நீ விண்ணப்பித்தாய், இங்கு ஒரு குறித்த ேநரம் 
ேகட்கப்பட்டதா, எப்ெபாழுது வைரயும் உனக்கு ஒரு அறிவித்தல் தரவிரும்பினர் ேபான்ற விபரங்கைளக் குறித்து 
ைவ. இதனால்  என்ன ெசய்யப்பட்டது, யாரிடம் இருந்து ஒரு பதிைல எதிர்பார்க்கின்றாய், எப்ெபாழுது திரும்ப 
விசாரிக்கலாம் என்பவற்ைற நீ எப்ெபாழுதும் அறிந்து ைவத்திருப்பாய். 
 
 
பரீட்ைசகளும், கற்பிப்ேபாருடன் கைதத்தலும் 
இப்ெபாழுது அதிகமான நிறுவனங்களும், சம்ேமளனங்களும் நீ ஒரு ஒத்துப்ேபாகும் பரீட்ைசைய ெசய்துள்ளாயா 
என்று ேகட்கின்றன. உனது விருப்பத்திற்குரிய ெதாழிலுக்கு இது எவ்வாறு உள்ளது என்பைத விசாரித்து 
அறிந்துெகாள்.  
நீ ஒருசிலரில் இருந்து ெதரிவாகியிருந்தால், அந்நிறுவனத்தின் தைலவர் அல்லது தைலவி உன்ைனப் 
பிரத்திேயகமாக அறிய விரும்புவார். இந்த அறிமுகக் கலந்துைரயாடலுக்கு உன்ைனத் தயார்ப்படுத்து. 
சாத்தியமான ேகள்விகைளயும், பதில்கைளயும் பற்றிச் சிந்தி. உனக்கு நிச்சயமில்லாவிட்டால் யாரிடமாவது 
கைதத்துக்ெகாள். இக்கலந்துைரயாடலில் நீ விட்டுைவக்கும் உன்ைனப்பற்றிய பிரத்திேயக அபிப்பிராயம் ஒரு 
முக்கிய பங்ைக வகிக்கும். உன்ைன நல்ல விதமாய் விற்பைனெசய்! உனக்கு ஆர்வமுள்ளதாகவும், 
ஊக்கமுள்ளதாகவும் காண்பி. 
 
 
மறுப்பிற்கு தயார்ப்படுத்து 
ெதாழிற்கல்வி ேதடுமிட நிைலைமகள் பல ெதாழில்களுக்கு கடுைமயாக உள்ளன. எனேவ நீ உனது 
விண்ணப்பத்திற்கு மறுப்பு கிைடக்கலாம் எனவும் கணக்கிட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். இதனால் நீ ஒருேபாதும் 
ைதரியத்ைத இழக்கக்கூடாது. நீ மாற்றமில்லாமல் இருப்பதுடன், உனது முயற்சிையத் ெதாடர்ந்து கைடப்பிடி. 
எக்காரணத்திற்காக மறுக்கப்பட்டது என்பைத முடிந்தவைர அறிந்துெகாள். எதிர்காலத்தில் நீ அைதத் 
திருத்திக்ெகாள்ள முடியும் அத்துடன் உனது ெவற்றிக்கான சந்தர்ப்பத்ைதயும் அதிகரிக்கமுடியும். 
 
 
இைசந்துெகாடுக்கும் தன்ைமயுடன் இரு 
ஒேர ஒரு ெதாழிலில் மட்டும் உன்ைன நீ கடினமாக ஈடுபடுத்தக் கூடாது. சிலேவைளகளில் உனது விருப்பமான 
ெதாழிைலக்    கற்குமிடத்ைதக்    கண்டுபிடிக்க    முடியாமல்    இருக்கலாம்.    இப்ெபாழுது    நீ    ேவெறாரு    
தீர்விற்குத் தயாராகவிருப்பது  முக்கியமானது. 
உன்னுைடய விருப்பமான ெதாழிைல கடினமுயற்சியுடன், நீண்ட காலம் ேதடியும் கிைடக்கவில்ைல எனில், 
அவசியம் அதன் நிைலைமைய கவனமாக ஆராயேவண்டும். இதேனாடு ெதாடர்புைடய ேவறு ெதாழிலின் 
அடிப்பைடத் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி, ஒரு இைடப்பட்ட வருடம், பயிற்சிவருடம் அல்லது ெமாழிகற்கும் வருடம் 
ேபான்ற சந்தர்ப்பங்கைளப் பரீட்சித்துப் பார். உரிய ேநரத்தில் ெசயற்படு மற்றும் ேதைவயான தகவல்கைள 
அல்லது உதவிையப் ெபற்றுக்ெகாள். முடிந்தவைர உனது ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசகருடன் கைதத்துக்ெகாள் 
அத்துடன் உனது ெதாடரும் நடவடிக்ைககைளத் திட்டமிடு. ஓர் அடிப்பைடத் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி (அல்லது ஒரு 
நடுத்தரப்பாடசாைல)ஐ நிைறவு ெசய்திருப்பது உனது ெதாடர்ந்த முன்ேனற்றத்திற்கு பல சாத்தியங்கைள 
உருவாக்கும். 
 

 SDBB | CSFO – 2011 

                                                 
 
3  சுவிசின் ெஜர்மன்ெமாழி ேபசும் பகுதியில் www.berufsberatung.ch >Berufswahl >Lehrstellensuche 

>Bewerbung 
 சுவிசின் பிெரஞ்சுெமாழி ேபசும் பகுதியில் www.orientation.ch >formation >Toutes des places 

d’apprentissages >Lettre et CV  
 சுவிசின் இத்தாலிெமாழி ேபசும் பகுதியில் orientamento.ch > scelta professionale > Borsa nazionale dei posti 

di tirocinio >Consigli per la ricerca 
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பாடசாைலயில் இருந்து ெதாழிலுக்கு  

ெபற்ேறாருக்கான தகவல் 

 
அன்புள்ள ெபற்ேறாருக்கு 

உங்களுக்கு 7, 8, 9 அல்லது 10ம் வகுப்பில் ஒரு மகள் அல்லது ஒரு மகன் இருக்கிறார். உங்கள் மகன் அல்லது 
மகள் தங்களிற்கு ஒரு ெதாழிைல அல்லது ெதாடர்ந்து கற்கும் பாடசாைலைய தீர்மானிக்கேவண்டும். இது ஒரு 
முக்கியமான படியாகும்: ஒரு ெதாழிலில் ேதர்ச்சிக்கல்விைய நிைறவு ெசய்திருப்பது அல்லது மத்திய தர 
பாடசாைலைய நிைறவு ெசய்திருப்பது, சுவிசில் வாழும் இளம்வயதினர் ெதாழிலில் ெதாடர்ந்து  

வளர்ச்சியைடவதற்கு சிறந்த அடிப்பைடயாகும். 

  
பாடசாைல எவ்வாறு உதவுகின்றது? 

பாடசாைல 8ம் அல்லது 9ம் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் ஒரு ெதாழிைல அல்லது ஒரு ெதாடர்ந்து கற்கும் 
பாடசாைலையத் ெதரிவுெசய்வதற்கு ஆயத்தம் ெசய்கின்றது. நீங்கள் ஆசிரியரிடம் உதாரணமாக ெபற்ேறார் 
மாைலயில் இவ்வாயத்தம் எவ்வாறு நைடெபறும் என்பைத வினாவுங்கள்.  

 
ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயம்1 எவ்வாறு உதவுகின்றது? 
ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயம் ெதாழில்கைளயிட்ட மற்றும் ெதாடர்ந்து கற்பதற்கு சாத்தியமான 
தகவல்கைள வழங்குகின்றது. அத்துடன் ஒருவர் தனது ஆர்வம், திறன் மற்றும் ேவைல வாய்ப்பு ேபான்ற 
விபரங்கைள பிரத்திேயக கலந்துைரயாடலில் ெபறலாம். இவ்வழங்கல் மாணர்களுக்கு கட்டணமற்றதும், 

நம்பகரமானதும் ஆகும். 

 
பாடசாைலயும், ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயமும் இளம்வயதினருக்கு ஒரு ெதாழிைல அல்லது ெதாடர்ந்து 
கற்கக்கூடிய பாடசாைலையத் ெதரிவு ெசய்வதற்கு உதவுகின்றன. ேதைவப்படின் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி 
கற்குமிடம் ேதடுவதற்கும் உதவும். ஆனால் ெபாறுப்பும், முக்கிய ேவைலயும் குடும்பத்திடேம இருக்கும். 

 
இளம்வயதினர் தாங்களாகேவ என்ன ெசய்யேவண்டும்? 
நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் பிள்ைளகளுக்கு உதவமுடியும்? 
பாடசாைலயின் பின்னர் ஒரு ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதக் கண்டுபிடிக்கும் வைர உங்கள் மகன் 
அல்லது மகள் தாங்களாகேவ ெசயற்படேவண்டும். அேநகமானவர்களுக்கு இது இலகுவானது அல்ல. அதனால் 
குடும்பம் அவர்களுக்கு உதவுவது முக்கியமானது. உங்களிடம் ேகள்விகள் இருந்தால், உங்களால் ெதாடர்ந்து 

ெசல்லமுடியாவிட்டால், ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்ைத அணுகுங்கள். 

 
ஒரு ெதாழிைல அல்லது ெதாடர்ந்து கற்கக்கூடிய பாடசாைலையத் ெதரிவு ெசய்வது என்பது ஒரு ெதாடர்ந்த 
ெசயற்பாடு. இதன் அர்த்தம் என்னெவனில், ேகள்விகைள எழுப்புவதும், அதற்குரிய விைடகைளத் ேதடுவதும் 
ஆகும். விைட கண்டுபிடிக்கேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகளும், முக்கிய வழிகளும் பின்வருமாறு: 

 
 
அ) தன்ைனத் தாேன அறிந்துெகாள்ளல் 

பின்வரும் வினாக்கைள உங்கள் பிள்ைளகள் தங்களிடம் ேகட்கேவண்டும்: 
  எைத என்னால் பாடசாைலயில் நன்றாகச் ெசய்யமுடியும்? எப்பாடம் எனக்கு விருப்பமானது? 

                                                           
1 ஒவ்ெவாரு மாநிலத்திலும் ஆகக் குைறந்தது ஒரு ெதாழிற்கல்வி  ஆேலாசைன நிைலயம் இருக்கும். 

முகவரிகைள பாடசாைலயில், கிராமசைபயில் அல்லது பின்வரும் இைணயத்தளத்தில் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 
ெஜர்மன்: www.adressen.sdbb.ch      பிெரஞ்சு: www.adresses.csfo.ch      இத்தாலி: www.indirizzi.csfo.ch 
 
ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயம் ெபாதுவாக ஒரு விேசட ெபயரில் அல்லது அதன் சுருக்கத்தில் நன்றாக  
அறியப்பட்டிருக்கும்: 

 
சுவிசின் ெஜர்மன்ெமாழி ேபசும் பகுதியில்     BIZ, Laufbahnzentrum 

சுவிசின்  பிெரஞ்சுெமா  ழி  ேபசும் பகுதியில்     OP, SOPFA, OFPC, COS, OROSP, CIO, OCOSP 

சுவிசின் இத்தாலிெமாழி ேபசும் பகுதியில்     orientamento, UOSP 
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  எைத நான் எனது ெபாழுதுேபாக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது குடும்பத்தில் கற்றுக்ெகாண்ேடன்? (உதாரணமாக 

ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசக்கற்றுக்ெகாள்ளல், சைமத்தல், ெபாருட்கைள வாங்குதல், எைதயாவது திருத்துதல், 

சிேநகிதர்களுக்கு பிரச்சைனகள் ஏற்படின் அவற்ைறக் காதுெகாடுத்து ேகட்டல், விைளயாட்டுக் கழகங்களில், 

இைளேயார் குழுக்களில் அல்லது ேவறு மன்றங்களில் விழாக்கள் நைடெபறும் சந்தர்ப்பங்களில் உதவி  

ெசய்தல்.) 
  நான் ேநரம் தவறாது, நம்பகமான வைகயில் ஒரு பகுதிேநர ேவைலெசய்தைத என்னால் 

அத்தாட்சிப்படுத்தமுடியுமா? (உதாரணமாக பத்திரிைக விநிேயாகித்தல், பிள்ைளகைளப் பார்த்தல், 

புல்ெவட்டுதல், ஒரு நிறுவனத்தில் வாராவாரம் 2-3 மணித்தியாலங்கள்  உதவிெசய்தல்) 
  எனது பலம் எது? எனது பலவனீம் எது? 

 
பின்வரும் ஆதரைவ நீங்கள் ெபற்ேறாராக வழங்கமுடியும்: 
  நீங்கள் உங்கள் மகன் அல்லது மகளிற்கு எத்ெதாழில் ெபாருத்தமானது மற்றும் அவர்களின் பலம் எது 
என்பைத அவர்கள் சிந்திப்பதற்கு உதவுங்கள். 

 
ஆ) ெதாழில்கைள அறிந்து ெகாள்ளல் 

தகவல்களின் ஊடாகவும், „ெதாழிைல முகர்ந்துபார்ப்பதன்2 ஊடாகவும் உங்கள் பிள்ைளகள் ெதாழில்கைள அறிந்து 
ெகாள்வர் 

  தகவல்கைள அறிந்து ெகாள்ளல்: ெதாழில்விபரங்கைள வாசித்தல், ெதாழிற்படங்கைளப் பார்த்தல், தகவல் 
நிகழ்வுகள்3, ெதாழில்கள்  மற்றும் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி சார்ந்த கண்காட்சிக்குச்4 ெசல்லல். ெதாழிற்கல்வி 
ஆேலாசைன நிைலயத்தில் சந்ேதகங்கைளத் ெதளிவுபடுத்தல். 

 „Schnupperlehren“ ெசய்தல். „Schnupperlehren“ இல் ஒருவர் ஒரு ெதாழிைல ஒரு நிறுவனத்தில் ேமலும் நன்றாக 

அறிந்துெகாள்வார். ஒரு „Schnupperlehren“ 2 ெதாடக்கம் 3 நாட்கள் வைர நைடெபறும். நிறுவனங்கள் 
„Schnupperlehren“ ஐ அடிக்க டி ெதரிவுெசய்வதற்கு உபேயாகப்படுத்தும். அவர்கள் இளம்வதினைர நன்கு அறிய 

விரும்புவர். யார் „Schnupperlehren“ இல் நல்ல அபிப்பிராயத்ைத ஏற்படுத்தினாேரா, அவருக்கு அந்நிறுவனத்தில் 
ஒரு ெதாழிற்கல்வி கற்குமிடத்ைத ெபறுவதற்கு அதிக சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. 

 
எவ்வாறான ஆதரைவ நீங்கள் ெபற்ேறாராக வழங்கமுடியும்? 

மகள் அல்லது மகனின் ெதாழில் நுகர்ந்து பார்த்த அனுபவத்ைதயிட்டு அவர்களுடன் கைதயுங்கள். 

 
இ) ெதாழில்கைளயும், பாடசாைலகைளயும் ெதரிவுெசய்தல் 

ெதாழிற்ெதரிவு நைட முைறயில் உங்கள் பிள்ைள பின்வருவனவற்ைற அவதானிக்க ேவண்டும்: 
 ஒரு ெதாழிைல அல்லது ெதாடர்ந்து கற்கும் பாடசாைலையத் ெதரிவு ெசய்யும் ேபாது சிந்திப்பதற்கும், 

பல்ேவறு விடங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் ேநரம் ேதைவ. 
 ெபாருத்தமான ஒரு ெதாழிைல அல்லது பாடசாைலையத் ெதரிவு ெசய்யும் ேபாது முக்கியமானது 
என்னெவனில், எப்ெபாழுதும் 1-2 மாற்று வழிகைள ைவத்திருக்க ேவண்டும்.  

 ஆசிரியருடன் கைதத்தல்: ” எங்கு நான் குைறவாக இருக்கிேறன்?  9 அல்லது 10ம் வகுப்பின் பின்னர் 
ேமற்ெகாள்ளும் ேதர்ச்சிக்கல்விக்கு பாடசாைலயில் நான் எவ்வாறு ஆயத்தம் ெசய்யலாம்?” 

 

                                                           
2  ெஜர்மன்ெமாழி Schnupperlehre 
 பிெரஞ்சுெமாழி stage d'information professionnelle; stage en entreprises 
 இத்தாலிெமாழி stages 

 
3 தகவல் நிகழ்வுகள் 

 ெஜர்மன்ெமாழி ேபசும் சுவிசில் www.berufsberatung.ch >Berufswahl >Informationsveranstaltungen
 பிெரஞ்சுெமாழி ேபசும் மற்றும்  
இத்தாலிெமாழி ேபசும் சுவிசில் 

எவ்வைகயான வழங்கல்கள் உள்ளன என ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்தில் அல்லது 
பாடசாைலயில் ேகளுங்கள். 

 
4  ெதாழில்கள் மற்றும் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி சார்ந்த கண்காட்சி: 

ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்தில் அல்லது பாடசாைலயில் எப்ெபாழுது, எங்கு அடுத்த ெதாழில்கள் மற்றும் 
ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி சார்ந்த கண்காட்சி நைடெபறும் என் பைத  ேகளுங்கள். இக்கண்காட்சிகள் ெவவ்ேவறு ெபயர்களில் 
நைடெபறும்: 
ெஜர்மன்ெமாழி  
பிெரஞ்சுெமாழி  
இத்தாலிெமாழி 

Berufsmesse, Ausbildungsmesse, Berufsschau  
 

Salon des métiers, Cité des métiers, salon de la formation 
 

ESPOProfessioni 
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எவ்வாறான ஆதரைவ நீங்கள் ெபற்ேறாராக வழங்கமுடியும்? 

 தீர்மானிக்கும் ெசயற்பாட்டில் உங்கள் ஆர்வத்ைதக் காட்டுங்கள். 
 உங்கள் பிள்ைளகள் ெதரிவு ெசய்த ெதாழில் மற்றும் மாற்று வழிகைளயிட்டு அவர்களுடன் கைதயுங்கள். 

 
ஈ) ஒரு ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடல் (ெபாதுவாக பாடசாைலைய விட்டு விலகுவதற்கு ஒரு 

வருடம் முன்னர்) 
ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடும்ேபாது உங்கள் பிள்ைளக்கு பின்வரும் தகவற்பிரசுரம் ேமலதிக 
உதவிைய வழங்கும்: 
 ” ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடல்: நீ எவ்வாறு திறைமயாக நடந்துெகாள்ளலாம்? 5  

 
எவ்வாறான ஆதரைவ நீங்கள் ெபற்ேறாராக வழங்கமுடியும்? 
 ேநரத்துடன் ஒரு ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடுவைதயிட்டு சிந்திப்பதற்கு உங்கள் மகள் 
அல்லது மக னிற்கு உதவுங்கள். 

 உங்கள் மகள் அல்லது மக ன் நிராகரிக்கப்பட்டதன் பின்னரும் ெதாடர்ந்து ேதடுவதற்கு உற்சாகமூட்டுங்கள். 
 
 
 
 
தாய், தந்ைதயரால் என்ன ெசய்யமுடியும் என்பைத ெதாடரும் உதாரணங்களில் இருந்து அறிந்து ெகாள்வரீ்கள். 
ஆசிரியருடன் கைதத்தல் 

கமலா 8ம் வகுப்பில் இருக்கிறாள். அவள் ஒரு ெதாழிைலேயா, ெதாடரும் பாடசாைலையப் பற்றிேயா வடீ்டில் ஒருதரமும் 

கைதப்பதில்ைல. என்ன நடக்கின்றது? ெபற்ேறார் தங்கைளத் தாங்கேள  ேகட்கின்றனர். தாய் பாடசாைலக்குச் ெசன்று, கமலா 

பாடசாைலயிலும் ஒரு ெதாழிைல அல்லது ஒரு பாடசாைலையத் ெதரிவைதயிட்டு அக்கைற காட்டுவதி ல்ைலயா என ஆசிரியைர 

வினாவுகின்றார். 

 

ெவளிப்பைடயாக இருத்தல் பல சாத்தியங்கைளத் தரும் 

ேமாகன் 9ம் வகுப்பில் கல்வி கற்கின்றான். அேநக இைளஞர்கைளப் ேபான்று அவனும் கணினியாளராக வரவிரும்புகின்றான். அவன் 

ெதாழிற்ேதர்ச்சிக் கல்வி கற்குமிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் ேபாது அைனத்தும் மறுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ெபற்ேறாருக்கான 

மாைலயில் அவனது ெபற்ேறார் கணினித் துைறயில் மிகக்குைறந்த  ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடங்கள் உள்ளதாக அறிகின்றனர். 

அவர்கள் ேமாகைன ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆேலாசைனக்கு விண்ணப்பிக்கச் ெசால்கின்றனர். 

ேமாகன் ஒரு புதிய எண்ணத்துடன் வடீ்டிற்கு வருகின்றான். அவன் கணிதத்தில் திறைமயாகவும், ெதாழில்நுட்பத்தில் ஆர்வமாகவும் 

உள்ளதால், தற்ெபாழுது அவன் ஒரு பல்வைக இயந்திர திருத்துனருக்குரிய ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடுகின்றான். 

ெதாழிலாளியாக முகர்ந்து பார்க்க ஒரு பல்வைக இயந்திர திருத்துனருக்குரிய ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைதத் ேதடுகின்றான். 

இத்ெதாழிலிலும் அவன் கணினியுடன் ேவைல ெசய்யேவண்டும் என்பைத இப்ெபாழுது அவன் அறிவான். அவன் விரும்பினால் 

இத்ேதர்ச்சிக்கல்விையக் கற்றதன் பின்னர் கணினித் துைறயில் சிறப்புக் கல்விையக் கற்கலாம். 

 

குடும்பம் எதிர்பார்ப்புகைளக் ெகாண்டுள்ளது 

”பாலா எப்ெபாழுது ேமற்கல்விைய ஆரம்பிக்கின்றான்?” கிராமத்திலுள்ள அவனது உறவினர்கள் விசாரிக்கின்றனர்.  பாலாவின் 

ெபற்ேறார் ” நீங்கள் நிைனப்பைத விட சுவிசில் அதிகம்  ேவறுபட்டைவ” என்கின்றனர். ”பாலா ஆற்றல் மிக்க ைககைளக் 

ெகாண்டுள்ளதுடன், ேமாட்டார் வாகனங்களிலும் ஆர்வமாயுள்ளான். அவன் ேமாட்டார் வாகனம் திருத்துபவராக வரவிரும்புகின்றான். 

இது ஒரு நல்ல ேதர்ச்சிக்கல்வி. அத்துடன் இந்த ெதாழில் அவனுக்குப் ெபாருத்தமாகவும் இருக்கின்றது. நாங்கள் எங்கள் மகன் 

இவ்வளவு அைடய முடிந்தைதயிட்டு ெபருைமப்படுகின்ேறாம். இறுதியாக ஒருவர் ஒரு ேவற்றுெமாழி ேபசும் பாடசாைலயில்  கல்வி 

கற்கேவண்டும் என்பது அவ்வளவு இலகுவானதல்ல.” ேமாட்டார்வாகனம் திருத்துபவராக பாலா உலகம் முழுவதும் ேவைலையப் 

ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 

 

மிகக்குைறந்த ெமாழியறிவு 

ேதவி புத்திசாலிப் ெபண். அவள் 15 வயதில் சுவிசிற்கு வந்தபடியால் ஒரு உயர்ந்த கல்வித்தகைமைய எதிர்பார்க்கும் 

ேதர்ச்சிக்கல்விையக் கற்பதற்குரிய பாடசாைலக் கல்வி கற்பதற்கு ேபாதிய ெமாழியறிைவ இன்னமும் ெபறவில்ைல. ேதவி கட்டாய 

பாடசாைலயின் பின்னர் ெதாழில் ஆயத்தப் பாடசாைல வருடத்ைத அல்லது ஒரு ேதர்ச்சிக்கல்விக்கு முந்திய கல்விைய அல்லது 

இரண்டு வருட அடிப்பைடத் ெதாழிற்பயிற்சி ஒன்ைற ேமற்ெகாள்ளமுடியும் என்பைத ேதவியும், அவளது ெபற்ேறாரும் அறிந்து 

ெகாண்டனர். ேதவிக்கும் அவளது ெபற்ேறாருக்கும் அைனத்தும் புதிது. அவர்கள் இச்சாத்தியங்கைள ஒருதரம் அறியேவண்டும். 

                                                           
5  www.berufsberatung.ch/migration 

www.orientation.ch/migration 
www.orientamento.ch/migrazione 
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ேதவியும் ஏமாற்றமைடகின்றாள். அவள் ஜிம்நாசியம் ெசல்வைத கனவு கண்டாள்... அவளது ெபற்ேறார் அவைள ஆறுதற்படுத்தினர். 

”உனக்கு சிலேவைளகளில் மற்றவர்கைள விட அதிக காலம் ேதைவப்படலாம். உன்னுைடய கற்றல் குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்த 

பின்னர், ஒரு நல்ல ெதாழிற்ேதர்ச்சிக் கல்வியின் அடிப்பைடையக் கற்று பின்னர், சிலேவைள நீ பட்டப்படிப்ைப ேமற்ெகாள்ளலாம். 

உன்னால் அது முடியும்!” 

 

ெதாழில் அல்லது திருமணம்? 

சபனீாவிற்கு 16 வயதாகின்றது. ஒரு இைளஞன் விருந்தினராக வருகின்றான். அவன் சபனீாவின் தந்ைதைய வினாவுகின்றான்: ” நான் 

சபனீாைவத் திருமணம் ெசய்யமுடியுமா?” தந்ைத பதிலளிக்கின்றார்: ”எங்கள் குடும்பங்கள் ெநருக்கமானைவ. எங்கள் முைறப்படி 

சபனீாவிற்கும், உனக்கும் திருமணம் நடந்தால் ெபாருத்தமாக இருக்கும். ஆனால் உனக்குத் ெதரியும், நாங்கள் சுவிசில் 

வசிக்கின்ேறாம். இந்த வாழ்க்ைகயும் மாறிக்ெகாண்டிருக்கின்றது. இங்கு ஆண்களும், ெபண்களும் ஒரு ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வது 

முக்கியமானது. எனேவ சபனீா முதலில் ஒரு ெதாழிைலக் கற்கட்டும். பின்னர் அவள் யாைரத்  திருமணம் ெசய்ய விரும்புகின்றாள் 

என்பைத தாேன தீர்மானிக்கமுடியும். 

 

தந்ைத தனது மகனுக்கு வழிகாட்டல் 

ராஜா பாடசாைலயின் இறுதி வருடத்தில் இருக்கின்றான். பாடசாைலயில் கல்வி கற்பது அவனுக்கு இலகுவல்ல. அவன் ஒரு 

தச்சுத்ெதாழிலாளியாக ஒரு ெதாழிைல முகர்ந்து பார்க்க சந்தர்ப்பமுள்ளது. இந்த ெதாழிைல முகர்ந்துபார்த்தல் நன்றாக 

நைடெபற்றால், அந்த மரேவைலத்தளத்தில் இரண்டு வருட அடிப்பைடத் ேதர்ச்சிக்கல்வி ஒன்ைறப் ெபறமுடியும் என்பது அவனுக்குத் 

ெதரியும். இதனால் அவன் பதட்டமைடந்துள்ளான். அத்துடன் அவன் தன்னால் அங்கு ேபாகும் வழிைய சரியா அறிந்து குறித்த 

ேநரத்தில் அங்கு இருக்கமுடியுமா என்றும் நிச்சயமில்லாது  இருக்கின்றான். அவனது தந்ைத அவைனத் ைதரியப்படுத்துகின்றார்: 

உனக்கு இந்த ெதாழிைலப் பற்றி ஏற்கனேவ அதிகம் ெதரியும். நீ கடுைமயாக ேவைலெசய். முதல்நாள் நான் உன்ைன அந்த 

ேவைலத்தளத்தின் வாசல் வைர கூட்டிச்ெசல்கின்ேறன். நாங்கள் வடீ்டில் இருந்து ேநரத்துடன் புறப்படுேவாம். எங்களிற்கு ேநரம் 

இருந்தால் சிறிதாக சுற்றிவருேவாம். இது பதட்ட மைடந்தவர்களுக்கு உதவியளிக்கும். 

 

ெதாடர்புகைள முற்றாகப் பயன்படுத்தல் 

ேமரி ஒரு நல்ல மாணவி. அவளுக்கு பிெரஞ்சு, ெஜர்மன் மற்றும் கணிதத்தில் நல்ல புள்ளிகள். இைதவிட அவளால் தமிழும் நன்றாக 

கைதக்க, வாசிக்க, எழுத முடியும். அவள் பல ெதாழில்கைளப் பார்ைவயிட்டதுடன், ெதாழிற்தகவல்கள் வழங்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் 

ெசன்றுள்ளாள். அத்துடன் ெதாழிைல முகர்ந்தும் பார்த்துள்ளாள். இப்ெபாழுது அவள் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ெதாழிைலக் கற்க 

விரும்புவதில் ெதளிவாக இருக்கின்றாள். அவள் பல விண்ணப்பங்கைள அனுப்பினாள், ஆனால் மறுக்கப்பட்டு மட்டுேம வருகின்றன. 

தந்ைத ஒரு கட்டடேவைலத் தளத்தில் பணிபுரிகின்றார். அவர் தனது முதலாளியிடம் தனது மகள் ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி 

கற்குமிடத்ைத ேதடுவதாகக் கூறுகின்றார். ”எங்கள் அலுவலகத்தில் ேகளுங்கள். அங்கும் ெதாழிற்கல்வி கற்பவர்கைளப் 

பயிற்றுவிக்கின்றனர்” என்றார் முதலாளி. ”நான் அைதச் ெசய்கின்ேறன். என்னுைடய மைனவியும் தான் ேவைலெசய்யும் 

ைவத்தியசாைலயில் ேகட்கமுடியும். எங்களுக்கு உதவி ெசய்யக்கூடிய ஒரு அயலவர்தன்னும் இருக்கமாட்டார்களா?” என்று தந்ைத 

எண்ணிக்ெகாண்டார். 

 

ைகவிட்டுவிட ேவண்டாம் 

திரும்பத் திரும்ப சிவா விற்பைனயாளராக கற்க விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. அவன் ஏற்கனேவ பல 

விண்ணப்பங்கைள அனுப்பிவிட்டான். ஆனால் எதுவும் சரிவரவில்ைல. இப்ெபாழுது சிவா புதிய ெதாழிற்ேதர்ச்சிக்கல்வி கற்குமிடத்ைத 

ேதடுவதற்கும், விண்ணப்பம் அனுப்புவதற்கும் அடிக்கடி மறந்துவிடுகின்றான். எப்படிேயா அவன் தனது உற்சாகத்ைத இழந்து 

வருகின்றான். இரவு உணவின் ேபாது ெபற்ேறார் அபிப்பிராயப்படுகின்றனர்: நாங்கள் ெதாழிற்கல்வி ஆேலாசைன நிைலயத்திற்குச் 

ெசல்ேவாம். அங்கு உனக்கு என்ன ெசய்யமுடியும், எவ்வைகயான உதவிையப் ெபறலாம் என்பைத அறிேவாம். ைகவிட்டுவிடாேத. 

உன்னால் அைடயமுடியும். நாங்கள் உனக்கு ஆதரவாகவும், வழிநடத்தவும் உள்ேளாம்.” 

 

 

அன்புள்ள ெபற்ேறாருக்கு, 

உங்கள் மகளின் அல்லது மகனின் ெதாழிற்ெதரிைவயிட்டு வினாக்கள் உண்ெடன்றால், காத்திருக்கேவண்டாம். ஆசிரியரிடம் அல்லது 

ெதாழிற்கல்வி  ஆேலாசைன நிைலயத்தில் வினாவுங்கள். 
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�வ�சில் வவை் சசவ்வதற, கவ்்வத்�ம்வ ிகி 
வளர்ந்ேதா�க்�வத�வ 

 
ந�ங�வ உங�வக்ேபாேசாா�தவகச்வ�, ெ்ேழிற�தவகச்வ�கெவளெநே�நத நமறெ�ோணவளளபள, �வகாிதக

நவசாக ந்ண�ிள்�ர�ளே? அதாளக �வகாித ந�ங�வக ெ்ேபர்ளக �ற�க வகத� �ிள்�ர�ளே? இப்கர�ரத்ிதக ாிா 

�ா�ி்மோக்�வத�சளகந�ங�வகெ்்ாே�றகஇத்�வத�வகஉங�ளெற�கநவசாச் அதாளகெ்ேபர்ளக�ற��க

ாேத்ி்ங�சளதகந்ணவ்ற�கஉ்��க�்ற்ந்ே� இதா�ாகண�ற 

 

„Parlez-vous français?“ „Sprechen Sie Deutsch?“ „Parla italiano?“  
”்கெரஞ�ெமேழிக�ச்ப்�ர�வ?” ”ெஜரமளெமேழிக�ச்ப்�ர�ளே?” ”இத்ோிெமேழிக�ச்ப்�ர�ளே?” 
 
 
எளக எவவே்ே்க��, ந�ங�வக ்தக நவசாச்தக ந்ணவ்ே�நவேக அதாளக ்த ந்ர்ாிா�தவகச்க �ற�க

வகத� வ்ே�நவேக இத்்ேதாக �ா�ி்மோ நி்்்சா�ளெதக ்ளஒக அ்்க ்கரந்ாெமேழி
1 அ்ி�க அவாி்�றக

்தநவசளக ந�ங�வக ெஜரமளெமேழிக ந்��க ்கரந்ாத்ித வேழ்்ேதாக எ:தளெமேழிவபளக �ர�்கவங�வபக

இ்�ணக ்களாரக ந�ங�வ ந்்�ெமேழி்ோக �வக�க ெஜரமளெமேழிச்க வகளங�ிாெ�ேவவ்ற��க அதாள 

�ச்ப்்ற��கநதாகஅநப்சபச்பகெ்ஒவ �ர�வற 

ஓரகஉ்வகநவசாா�கந்சவ்ோகெமேழி�சளபக ்்ளெ�ேவள��, ாி்ிளக�ச்ா���க�ந்்ேதகந்ேளமோளற 

�ாேதக இபெ்ே:ளக அ்ி�மோக உ்வகநவசா�ளெதக கபக உங�ளெற�க ாி்ி்ள� வோிா���, எ:்��க
�ந்நவாண�க எளஒ�க எ்ிர்ேரா�ப்ணவளபள, கந்க ்�சம�வக எ்ிர்ேரா�ப்ண�க நவசா� ா�க ந�ங�வக

கநம��க அ்ி�மோ ெமேழி்்ிசவாக ெ�ோநதா�நவாண�க எளஒ�க எ்ிர்ேரா�ப்ண�ிள்ளறக ஓர ெ்ேபர்்க

�ற்�ா�க அதாளக ்�பப்நப்கற�க ந�ங�வக �நாமோ வோ�ி்ங�சளக வோிா���, வகளங�ிாெ�ேவள��க

அதளபளக ்ேநாக எ:்�� ெ்்்்ிதா�க நவாண�ாக உங�வக �்ிாந�ேசளபக ெ்ேஒதளக ந�ங�வக ெவவநவஒ 

ெமேழி்்ி�கநிசாச்கஅசப்்ிதா�கநவாண�றகஎாநவகஉங�வக�்ிாந�ேசளகஅசபவ்ற� எ�ெமேழி்்ி�க

நிசாகந்சவகஎள்ச்கந�ங�வகெ்்்ளகசவத்ிதப்ளகஅவாி்�ற 
நமா்ி�மே�ாக �வகாிதக ெ்ேழி�ா�கஅதாளக ெ்ேபர்ளக �ற்்ற�கம�ண�க ெமேழிகஅவாி்மிதசாறகஅதளபளக

நவஒகவேழாச�் �ழாாி�� ெமேழி்்ி�கஉ்ந்ே�மோளா ந�ங�வகஅ்ாவர� பளகஉசர்ேப, ெ்ேத��சளக

வேங�, உங�வக ்கவசள்கள �ாி்்தபளகஅதாளகசவத்ி்தபள  உசர்ேபக�நவ�கமறஒ�க ்நவங�சள 

நிரப், அ�வாங� ப��, நமா்ி�ே்� ப��க ெ்ேபர ெ�ேவளக �நவ�ற அதளபளக ந�ங�வக ்தாிாக

வதபங�ளெளக்களாரக்தகெ்ேழிசாதகந்ப வகத�்காேதகஅதாளகந்பகநவாணமோேத, ஏற�ாநவகந�ங�வக

�ா�ி்மோ �்ாேவளகஅநச்கநமறெ�ோநதப்�ர�வப 
 
ெமேழிவ�ப �ளெளக ெ்ேளவோக �ாநேே�பதச்க ந�ங�வக இசே்த்ளத்ித

2க ெ்்ாே�றக ெமேழிவ�ப �வக
ெ்ேபர்ோக நமா்ி�க ்�வத�சளக ந�ங�வக உங�வ ெ்ேழிற�தவகக �நாோசாக நிசா்த்ி��க ெ்்ாே�றக

ெ்ேழிற�தவகக�நாோசாகநிசா்� ெ்ேபர்ோகவக்ரங�சளகஇத்�வாிளகஇஒ்ிப்ா�த்ிதக்ேரா�றக

க

 வவை் ்�்வரகக�த்�்வ��தகி�றகி 
நவசாக ந்ண�ந்ேளக உங�வ ெமேழிஅ்ி�பள, உங�வக ந்ர்ாிா�தவக, உங�வக ெ்ேழிதக அ�்வ�க மறஒ� 

ெவளெநே�பவரகவ்ிவகபகஅ�ம்ிக��ி்சவவ�க்ங�வ�ிா��றகவரத்�கநிசாசமச்ப ெ்ேஒதளக�வகாிதக்தக

ெ்ேழிசாபக ெ்ஒவளக �நாமே�க அசமவ�றக வகநாபமே� ந�ங�வக�ளொேதந்ேள�க நவசாக ொல்ேவக�பேதறக
எாநவக ா்்ரப்தச்ப ்்ள்ணத்ிக �வகாிதகக நவசாக அ�்வங�சள்க நா�்வங�வாக உ்ேரேமே�க ்த 

்்கறாிநிசாகஅதாளக்தகநவசா, ாிாநவசள�ளெதகந�ங�வகநதாக�றச�ச் நமறெ�ோநத்்ே��றக்களாரக

ாிாநவசள�ளெதக அந்க நிஒவாத்ிநாகந்க ஓரக நதா நவசாச்பக ெ்்ாகண�க அதாளக நள�க ்்கறாிக

ெ்ற்்ற�்்க ாேள்ி்சழப ெ்்ாகண�றக ்களாரக ந�ங�வக வகாேப்கா��ந்ேளக இ்ாேள்ி்ழேதக நதா 

ா்்ரப்கதச்பக ெ்ஒவ �ர�வப ஊ்ி்மற்க நவசா� �க கபக ்தக நதாக ா்்ரப்தச்க வழங�ாகண�றக இங�க

                                                
1 �வக�கநேள�கெமேழி�சளகஅராெமேழி்ே�ாகெ�ோணவளளாகெஜரமளெமேழி, ்கரஞ�ெமேழி, இத்ோிெமேழி, நரேமோெ்ெமேழிக
 
2 இசே்த்ளத்ிதகெமேழிவ�ப �வக deutsch: www.w-a-b.ch 
க français: www.bop.ch    

க italiano: www.orientamento.ch - Borsa delle offerte di perfezio-
namento 

 

http://www.berufsberatung.ch/migration
http://www.orientation.ch/migration
http://www.orientamento.ch/migrazione
http://www.w-a-b.ch/
http://www.bop.ch/
http://www.orientation.ch/dyn/13800.aspx
http://www.orientation.ch/dyn/13800.aspx
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நவசா அ�்வங�சள்க நா�்ப்ளபள, ���சளவ�க ெ்்்ளெ�ேவவ �ர�வறக இவர�வ உங� ா�க

ாிாநவசள�ளெதகநவசாந்ணவ்ிதகஉ்வாகண�ற 

உங�வக உ்வகார�வ, ாிநந�ி்ர�வக மறஒ�க ெ்்்்வர�ளெற�க ந�ங�வக நவசா ந்ணவச்ாக கஒங�வறக

ாிாநவசள�ளெதக அவர�ளெளக நிஒவாத்ிதக ாண்ி்ே�க ்த ெவற்ிப�க ஏற்பாேமே? அதாளக அவர�ளெளக

ாிநந�ி்ர�வக்தகெவற்ிப�கஉவளச் அ்ி்ளவளாரே? 
்தக நிஒவாத்ிதக நவசாச்க ்த்ி்ச�க வகள�்ரத்ி�ண, இசே்த்ளத்ித மறஒ�க நந்சப்ோக

ெ்ேபர �ளெளக ்ா�க �ாண்கநா�ாே�ற அதளபளக ்கரந்ாக ெ்ேழித நணவ��
3
க ெ்ேழிதக ந்ணவ்ற�க

�்ரவளொ��றக

க

க

 வள�ந�ட��்்டபடவ்்்ைக கஙட்ல 
ந�ங�வக உங�வக நே�நதக ஓரக ந்ர்ாிா�தவகச்க ்�பதளபளக அதாள நபநளேமே�பளக �நதளவள �ர�ளே? 

இப்�பதச்கந�ங�வகஉங�வக்�ப�கஅதாளகநபநளேமேகஇங�கஎளாகெ்ஒம்ிச்ா ெ�ோணவளளகஎள்ச்பக

்��ாிதளகஅ்ி்ாே�ற  வக்ி�ச்�சளாக ெ�ோபக ெ்ேழிதக ா�்்்மோ நபநளேமேக எள்ேத, அதெ்ேழிசா்க

ொலவ்ற�க அங�ங�ேர�க ராம்�சம)க அவாி்�ற வக்ி�ச்�வக அற்க ெ்ேழிதக எாெத, அராக ெ்ேபர்��க ்தக

்�்ிநிசா அத்ே�ாிச்பக ெ்்்க ாி்ே்�க ொல�ிள்ளறக ஏொாெதக ந�ங�வக �வகாிதக இவக நவசாச்் 

ொலவ்ற�கஉங�வகநபநளேமேசவகஅங�ங�்ா�தகந்சவ்கதசாறகஇளகநவசா் ா்ச்்கநாந்க்ங�ிவவளளறக
நவசாக வழங�்வநரக நவசாா� வகாேப்கப்வரக ்தக நபநளேமேசவக சவத்ிதா�நவாணமே, இதசா்ேக

எள்ச்ா �வாதக் ிொணப்ேரறக ்�்ிநிசாகஅத்ே�ாிக எள��ந்ேளக BBTஇளகஅத்ே�ாி, ்ேபாேசா, எ்ிர�ோக

நவசாக வழங�ாரக அதளபளக �வக�க ்ேபாேசாக அசமப க �ச்வபள ெவளெநே�ணக நபநளேமேக மறஒ�க

அத்ே�ாிச்கவச�ப்ணதள�கஅ்ி�ே்�வ ச�்ே வரற 

நபநளேமேக அதாளக ்�்ிநிசாக ாமமே�க ம்ிப்கபப்�பே�ஙக கப, உங�வ ெ்ேழி�ா�ோக ஓரக இபதச்பக

ெ்ஒவ்ற�க உத்ரவே்மிதசாறக வகநாபமே�க உங� ா� ெ்ேழிதக அ�்வ�க இதாே்ித்்ேதற  

�ாேதக ந�ங�வக உங�வக ்ேச்்கதக ்தக �ா�ி்க அநச்க எணதள சவத்ிதா�ிள்�ர�வறக அதளபளக ந�ங�வக
ாிாநவசளக இங�க ்தக ெ்ேபர�தவகச் நமறெ�ேவளாே�றக இளக உங�வக ெவளெநே�ணதக ந்ர்ாிா�தவகவபளக

நார்ள, �வக�க ந்ர்ாிாக �தவகபக ்�பதச்பக ெ்்க வழிவ�ா��ற ந�ங�வக எவவேஒக ொ்ற்பகநவாண�க

எள்ச்பக்ற்ிகஅ்ி்கஅரா ெ்ேபர்�தச் 
4
அ��ங�வ. 

 
 
�வ�சில்கலவ�்்வமற் ்� ிவகலவ�்கவககி 
 
�வகாிதக்தகெ்ேழிசாாக�ற��கவழிகஉங�வக்ேலநே�நதகஇத்ளகமி��� நவஒ்�பளறகஇங�க்தகாி்ி்க

அளவகாோக ெ்ேழிதக�சளக மேத்ிரநமக மத்ி்்ரநிசாப ்ேபாேசா�ளெ��, அ்ளக ்களாரக

்த�சாா�ழ�ங�ளெ��க க்்கா�நவ�றக அநந� �வக�க இள�வ்்ிாரக ��பே்க ்ேபாேசா்களக ்களாரக

அநப்சபதக ந்ர்ாிா �தவகெ்ேளச்ாக �ற�ிள்ாராக இவர�வக்ளஒகெ்ேபா��க நேள�கவதபங�வ ்ங�வக
ந்ர்ாிா�தவக்களகந்ேளக்த ்�க்தகநிஒவாத்ிதக்்கதவளபள (்்கறாி), மஒ ்�கஅ்ி�ச்ச்ாக�ற�க

்ேபாேசாா�்கொதவரறக�வகாித ஏ்த்ேளக250 ெ்ேழித�வக��பே்க்ேபாேசாச்கநிச்�கொல்்ளக்களார 

�ற�ாகந்்ே�க உவளாறக இவவநப்சபக ெ்ேழிறந்ர்ாிாக �தவக்களக ்களார ்வெவேதக ெ்ேழி�ா��க ்ாக

ெ்ேபர்ளக �ற��க ாேத்ி்ங�வக உவளாறக உங�வ ெ்ேழிசாக �வகாிதக எவவழி்கதக �ற�ிள்ாரக எள்ச்க

அ்ி்ளெ�ேவ ங�வற அதளபளக எவவச�்ோக ெ்ேபர�ற்த�வக உங� ா�க உாணக எள்ச்வ�, அதளபள 

எதெ்ேழிறக்�்ி்கதகந�ங�வக்தகெ்ேழிசாதகந்ப�நவ�கஎள்ச்வ� அ்ி்ளெ�ேவ ங�வற 
 
”்ேபாேசா்களக ்களாரக எளா?” எள்க ச�ந்ணக �வக�க �தவக�ச்ச்பக ்ற்ி்க ஓர நதாக
�ாநேே�பதச்தக ்த�றக இாச�ந்ணக ்ாக ெமேழி�ளெத ெமேழிெ்்ரா�ப்�ணவளளபள, இச்பக ெ்ேளவே�க

ெ்ேழிற�தவகக�நாோசா நிசா்த்ிதக்ேரசவ்கப��, இரவாே�பகெ்்��க�நவ�ற 

 
 
 

                                                
3கெஜரமளெமேழிகந்��க�வக�ாக Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV); www.treffpunkt-arbeit.ch 

்கெரஞ�ெமேழிகந்��க�வக�ாக Office régional de placement (ORP); www.espace-emploi.ch 
இத்ோிெமேழிகந்��க�வக�ாக Ufficio regionale di collocamento (URC); www.area-lavoro.ch 

 
4 www.sbfi.admin.ch  >Deutsch >Anerkennung ausländischer Diplome 
  >Français  >Reconnaissance de diplômes étrangers 
  >Italiano  >Riconoscimento dei diplomi esteri 
 >English >Recognition of foreign qualifications 

http://www.berufsberatung.ch/migration
http://www.orientation.ch/migration
http://www.orientamento.ch/migrazione
http://www.treffpunkt-arbeit.ch/
http://www.espace-emploi.ch/
http://www.area-lavoro.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.bbt.admin.ch/themen/01105/index.html?lang=en
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்

வளர் ்�த�த் ்� ிவ ்ர்சிட்்கவ் 
வளர்ந்ேரக்தகெ்ேழிறந்ர்ாிதக்�சமச்கஅசபவ்ற�க்தநவஒகாேத்ி்ங�வ உவளாறகஇவறச்பக்ற்ிதக

ெ்ேழிற�தவகக�நாோசாகநிசா்த்ிதகந��ண அ்ி்ளெ�ேவ ங�வற 
 
 
ஒத்்டப�்்�்�வத்்லைல் வம் ்�பரகலவ�கக�க�ம்நி்ியள��ற 

்தநவசளக ந�ங�வக ்தக ெ்ேபர�தவகச்க அதாளக ்�பப்நபச்க நமறெ�ேவவ்ிதக �ரவ�வளவரே�க

இத்்ேத,க நி்ி்ளெப க ெ்ேபர்ே���க ந�ங�வக ாி்்ிா�நவாண�பக �வகாிதக �ற்வர�வக அநந�மே�க அவர�ளெளக

ெ்றந்ே்பமித்ளக உ்வகக ெ்ஒ்வர�ளே�க அதாளக ்ங�வக ந்ர்ாிா�தவகவபள,க ெ்ேபர�தவகக அதாளக

்�பப்நப்கற�க ்ேநமக நி்ி்ளொ�ாகந்வேஒக �ற்�பளக நவசாொல்வர�ளே���க உவளாரறக �்ிப்க�பக

நி்்்சா�ளெளக�ஙழகம�ண�கஉ்வகப்ே�கெ்்�நவ�ற4
5
கக

க

 ்� ிவகலவ�்ஆ ை�சவம்நிவையட்ிி5

6
 ்ல வம்வ ைகலகி 

ந�ங�வகெ்ேழிறந்ர்ாிா�தவககவழி�சளபக்ற்ிகஅ்ி்கவகத�்காேதகஅதாளகந�ங�வக�ற்கெ்ேழிசாக�வகாிதக

நமறெ�ேவவச்்க�ணக ாி்்ித்ேத, ெ்ேழிற�தவகக �நாோசாக நிசா்தச்க அ��நவாண�றக ெ்ேழிற�தவகக

�நாோசாக நிசா்த்ிதக அசாதளக ெ்ேழிறந்ர்ாிாக �தவக�ளொள�, ெ்ேழித�ளொள�க ்�வத�சளபக

ெ்ஒவ �ர�வறக ெ்ேழிற�தவகக �கநாோசாக நிசா்ங�வக ்�வறாேசா�சளாக ெ�ோணவளாறக

இத்�வறாேசா�வக வோி�ாேசா�வக ந்ேளஒக ெ்ேழிற்ண�ாக ந�ங�வக இளக ்ி்்்ிதா��க நநரங�ளெதக

�ளா்ிவகத்ாிள்ிகஅங�கொளஒ, ்தநவஒகெ்ேழித�சளவ�, ந்ர்ாிா�தவக�சளவ�க்ற்ி்க்�வத�சளபக

ெ்ஒவளபள, ெ்ேளவே�க்�வாளொ��கெ்ேத��சளவ�கஇரவாே�பகெ்்�நவ�றக்�வறாேசா்கதக்தநவஒக
வகப்ங�சள்க�பக ்�வற்கர�ரங�வ, �வேங�வ, உ்ேரேமே�க உங�வக ்கரந்ாத்ிதக உவளக �நாோசாக

நிசா்ங�ளெளக��வ்�வககபகஉவளாறகஇவ �வேங�சளபக்கரந்ாெமேழி்கதகெ்்�நவ�றக�ச்்்ள�க

்�வத�வகம�ணநமக்ாகெமேழி�ளெதகெமேழிெ்்ரா�ப்�ணவளாப 

்தநவசளகஉங�ளேதகஇத்�வறாேசா்கதக்ாெ்ே�கவக்ரங�சளபகெ்்�ந்ேளகஇத்்ேத, உங�வகெ்ேழிதக

நிசாச்்க�ணக ்தக ளச்ாேரக வத�ாதபளக �ச்ப்்ற�, ந�ங�வக உங� ா�க ்தக ்ாெப்�பக

�நாோசாா�க வகாேப்கா�க �நவ� (வகாேப்�க நநரந்ே�க ்�வறாேசா்கதக அதாளக ெ்ேசாந்ாிக
்ா�)றக இா�ா்ளசர்ேபதக அ்்்்பக ்கரந்ாெமேழி்கநாந்க நசபெ்ஒ�க ரநவஒக ெமேழி�சளபக ்ற்ிக

வகாே்வங�வ)றகெ்ேழிற�தவகக�நாோசாகநிசா்�கெ்ேழிதொல்ாகந்கஇபங�சளதகந்நத்ரேளறக�ாேதக

ந�ங�வக ெ்ேழிற�தவகக �நாோசாக நிசா்த்ிதக ்தக ளச்ாேரக வத�ா்ளக உ்வகவபளக ெ்ேழிறக

ாேத்ி்ங�சளாக �ச்ா�ாே�க அதாளக  ்ி்க எாேங�சளதக ந்பாே�க அதாளக ந�ங�வக ளச்ாேரக

வத�ா்ாகஉ்வகவபளக உங� ா�பக ெ்ேதத்மோக்தக ெ்ேழிசாகஅதாளக ெ்ேழிறந்ர்ாிாக �தவகச்பக

ெ்ஒவ்ற�ோகவழிச்தக்ி�பமிபாே�ற 
 
�வகாிதக நவசாொலவ்ற��, �ற்்ற�மோக வழி�வக உங�ளெப�க இத்ளக அ்ி�க ெ்ேஒசமச்வ�, 
�ோதச்வ�கஎ்ிர்ேரா��ப 
 
நேங�வகஇவவழி்கதகஉங� ா�கஅசாதள�கநள்ே�கநபா���, அநந�கெவற்ிகெ்்��கவேழதள�ிளந்ே�றக

க

க

                                                
5 உ்வகப்ே�கெ்ேபர்ோக்�வத�வகெ்ேழிற�தவகக�நாோசாகநிசா்கஇசே்த்ளத்ிதா 
 
ெஜரமளெமேழிகந்��க�வகாிற�ாக berufsberatung.ch >Laufbahn >Tipps für die Laufbahnplanung >Finan-

zierung der Weiterbildung 
்கெரஞ�ெமேழிகந்��க�வகாிற�ாக orientation.ch >Formation >Financer sa formation 
இத்ோிெமேழிகந்��க�வகாிற�ாக orientamento.ch >Formazioni >Finanzare la propria formazione 

 
6
க ்வெவேதகமேநிாத்ி��க��ா�ச்்்ளக்தகெ்ேழிற�தவகக�நாோசாகநிசா்�கஇதா��றக��வ்�சளக்ேபாேசா்கத,கக

கஉங�வக�ிரேமாச்்கத,கஅதாளக்களவத�கஇசேத்ிதாக

ெஜரமள: www.adressen.sdbb.ch ்கெரஞ�: www.adresses.csfo.ch இத்ோி: www.indirizzi.csfo.ch 
 
ெ்ேழிற�தவகக �நாோசாக நிசா்�க ெ்ேளவே�க ்தக வகநாபக ெ்்்தக அதாளக அ்ளக �தா�த்ிதக நள்ே�க

அ்ி்ப்�நதா��ாக

�வகாிளகெஜரமளெமேழிகந்��க்�்ி்கத BIZ, Laufbahnzentrum 
�வகாிளக்கெரஞ�ெமேழிகந்��க்�்ி்கத OP, SOPFA, OFPC, COS, OROSP, CIO, OCOSP 
�வகாிளகஇத்ோிெமேழிகந்��க்�்ி்கத orientamento, UOSP 

 

http://www.berufsberatung.ch/migration
http://www.orientation.ch/migration
http://www.orientamento.ch/migrazione
http://www.berufsberatung.ch/dyn/1385.aspx
http://www.orientation.ch/dyn/9003.aspx
http://www.berufsberatung.ch/dyn/1513.aspx
http://www.adressen.sdbb.ch/
http://www.adresses.csfo.ch/
http://www.indirizzi.csfo.ch/


   
 

 
Tamilisch 
Tamoul 
Tamilese 

Wege zu Arbeit und Bildung in der Schweiz 
Accéder à la formation et au monde du travail en Suisse. 
Il sistema del mondo del lavoro e della formazione in Svizzera 

www.berufsberatung.ch/migration 
www.orientation.ch/migration 
www.orientamento.ch/migrazione 
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