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நிகழ்ச்சி நிரல் வ�ளக்கம் «SALUTE» 
 

ெஜர்மன் ேபச�ம், அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் உதவ�ம் ெஜர்மன் 
ேப�ம் ெதாடர்� நபைர சந்திக்க�ம் 
 
SALUTE திட்டத்தில், உங்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகய�ல் ஒ� ெஜர்மன் ேப�ம் நபர் ஒ�வர் 
உங்க�க்� உதவ உங்க�டன் வ�கிறார். இந்த நபர் சம்பளமின்றி ேவைல ெசய்கிறார், அைத 
அவர்கள�ன் ஓய்� ேநரத்தில் ெசய்கிறார். ந�ங்கள் ஒன்றாக இ�க்�ம் ேபா� ெஜர்மன் 
ெமாழிய�ல் ேப�வ �ர்கள். இந்த நப�டமி�ந்� ந�ங்கள் ப�ற உதவ�கைள�ம் ெபறலாம். 
எ�த்�க்காட்டாக, ெதாடர்� நபர் ப�வங்கைள நிரப்ப�ம், வ �ட்�ப்பாடம் ெசய்ய�ம், 
க�தங்கைளப் ��ந்�ெகாள்ள�ம் அல்ல� வசிக்�ம் இடத்ைத அக்கம் பக்கத்ைத நன்� 
அறிந்� ெகாள்ள�ம் உதவலாம் (�க்கியமான ச�ைககள், கிளப்�கள்). 
 
�தல் ேநர்காணலில், Rote Kreuz Baselland உங்கைள அறிந்� ெகாள்வதற்�ம் உங்கள் வாழ்க்ைக 
நிைலைமைய நன்� ��ந்� ெகாள்வதற்�ம் சில ேகள்வ�கைளக் ேகட்�ம். ந�ங்கள் என்ன 
உதவ�ையப் ெபற வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைத அைவ வ�ளக்�கின்றன. ஒ� ேகள்வ�க்� ந�ங்கள் 
சங்கடமாக உணர்ந்தால், அைதப் பற்றி ேபச வ��ம்பவ�ல்ைல என்� ந�ங்கள் �றலாம். 
 
சந்திப்� 
மற்�ம் 
காலேநரம் 

ந�ங்கள் ெதாடர்� நப�டன் வாரந்ேதா�ம் அல்ல� ஒவ்ெவா� 14 
நாட்கள��ம் சந்திப்ப�ர்கள். ஒ� �ட்டம் ஒன்� �தல் �ன்� மண� ேநரம் 
வைர ந��க்�ம். எங்� சந்திக்க ேவண்�ம் என்பைத ந�ங்கள் ஒன்றாக 
��� ெசய்வ �ர்கள். 
 
ெதாடர்� 6 மாதங்கள் அல்ல� அதற்� ேம�ம் ந��க்�ம். Rotes Kreuz 
Baselland-இன் பண�யாளர் எப்ேபா�ம் உங்கள் ேகள்வ�க�க்� பதிலள�க்க 
தயாராக இ�ப்பார். 

வ�திகள் 
 

• ெதாடர்� ஆ� மாதங்கள் அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட� என்பைத 
உங்க�க்� ெத��ம். இந்த ெதாடர்�க்� உங்க�க்� ேபா�ேநரம் 
இ�க்கிற�.  

• ந�ங்கள் �றிப்ப�ட்ட காலத்ைதல் சந்திக்க ���ம் என்பைத 
உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள். ெதாடர்� நபர் இந்த சந்திப்�கைள 
அவர்கள�ன் ஓய்� ேநரத்தில் திட்டமி�கிறார்.  

• சந்திப்ப�ற்கான ேநரம் உங்க�க்� ெபா�ந்தவ�ல்ைல என்றால், 
ந�ங்கள் ஒ� நாைளக்� �ன்ேப ெதாடர்� நப�க்� ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம்.  

• உங்கள�டம் �திய ெதாைலேபசி எண் அல்ல� �கவ� இ�ந்தால், 
ந�ங்கள் அைத Rotes Kreuz Baselland-இன் பண�யாளர்க�க்� ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம். 

• வழக்கமான சந்திப்�கள் இல்லாவ�ட்டால், ந�ங்கள் Rotes Kreuz 
Baselland-இன் பண�யாள�க்� ெத�வ�க்க ேவண்�ம். 

• ந�ங்கள் ெதாடர்ைப ��க்க வ��ம்ப�னாேலா அல்ல� ஏேத�ம் 
ேகள்வ�கள் அல்ல� சிக்கல்கள் இ�ந்தாேலா, Rotes Kreuz Baselland-
இன் பண�யாள�டன் ேப�ங்கள். 

 
ெசயல்�ைற 
 

• ஆரம்பக் �ட்டத்திற்காக ந�ங்கள் �ஸ்டலில் உள்ள Rotes Kreuz Baselland- 
ற்� வ�கிற�ர்கள். பண�யாளர் உங்க�க்� SALUTE திட்டத்ைதப் பற்றிய 
தகவல்கைளத் த�வார். ந�ங்கள் பங்ேகற்க வ��ம்�கிற�ர்களா என்பைத 
ந�ங்கேள த�ர்மான�க்கிற�ர்கள். 

• Rotes Kreuz Baselland-இன் பண�யாளர் உங்க�க்� ெபா�த்தமான 
நபைரத் ேத�வார். இ� இரண்� வாரங்கள் �தல் இரண்� மாதங்கள் 
வைர ஆகலாம். அவர் யாைரயாவ� கண்�ப��த்தால் உங்கைள அவர் 
அைழப்பார். 

• Rotes Kreuz Baselland-�ல் �ன்� நபர்கள் அடங்கிய சந்திப்� உள்ள� 
(ந�ங்கள், Rotes Kreuz Baselland-இன் பண�யாளர் மற்�ம் ெதாடர்� நபர்). 
ெதாடர்� நபைர ந�ங்கள் நன்றாக அறிந்� ெகாள்ளலாம். ந�ங்கள் எந்த 
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வைகயான உதவ�ைய வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைதப் பற்றி ந�ங்கள் 
ஒன்றாகப் ேப�வ �ர்கள். உைரயாட�க்�ப் ப�ற�, ந�ங்க�ம் ெதாடர்� 
நப�ம் ஒன்றாகச் சந்திக்க வ��ம்�கிற�ர்களா இல்ைலயா என்பைத 
��� ெசய்வ �ர்கள். 

• ந�ங்கள் ெதாடர்� நபைர நான்� �ைற சந்திப்ப�ர்கள். ப�ன்னர் Roten 
Kreuz Baselland-இன் பண�யாளர் உங்கைள அைழத்� ெதாடர்� நன்றாக 
இ�க்கிறதா என்� ேகட்பார். �ட்டங்கள் ெதாட�மா இல்ைலயா 
என்பைத ந�ங்கள் த�ர்மான�ப்ப�ர்கள். 

ெசல�கள் இந்த திட்டம் �ற்றி�ம் இலவசம். 
 
சந்திப்ப�ன் ேபா� ஏற்ப�ம் ெசல�கைள ந�ங்கேள ஏற்க ேவண்�ம். அ� 
க�னம் என்றால், Rotes Kreuz Baselland-இன் ஊழியர்க�டன் ேப�ங்கள். 

ெதாடர்� ஆர்வத்ைதக் காட்� ேகள்வ�கைளக் ேக�ங்கள். உங்க�க்� 
வ��ப்பமானைவ மற்�ம் ந�ங்கள் அைடய வ��ம்�ம் இலக்�கைளப் 
பகிர�ம். 
 
உங்கள் ெதாடர்� நப�டன், இந்த இலக்�க�க்� எந்த ப�கள் �க்கியம் - 
மற்�ம் ந�ங்கள் எவ்வா� ஒன்றாக ெதாடர வ��ம்�கிற�ர்கள் என்பைதப் 
பற்றி சிந்தி�ங்கள். ந�ங்கள் வ��ம்�வைத ெதாடர்� நப�க்�த் 
ெத�ந்தி�ப்ப� �க்கியம். இ� ெதாடர்� நப�க்� எள�தாக்�கிற�. 
ஏதாவ� �க்கியமானதாக இ�க்�ம்ேபா� அவ�ம் தயார் ெசய்யலாம். 
ெதாடர்� நபர் ஏதாவ� ெசய்ய வ��ம்பவ�ல்ைல என்றால், அவர் அைத 
உங்கள�டம் ெத�வ�ப்பார். ெதாடர்� நபர் ப�ந்�ைரக்�ம் ஒன்ைற ந�ங்கள் 
ெசய்ய வ��ம்பவ�ல்ைல என்றால் ந�ங்கள் ேவண்டாம் என்�ம் �றலாம். 
அ� �வ�ட்சர்லாந்தில் அசாதாரணமான� அல்ல. 
 
ஒவ்ெவா� சந்திப்ப��ம், ந�ங்கள் ம�ண்�ம் எப்ேபா� சந்திப்ப�ர்கள் என்பைத 
வ�வாதிக்க�ம். ெதாடர்� நபர் நிைறய ேவைல ெசய்கிறார் என்ப� 
உங்க�க்�த் ெத�ந்தா�ம், ந�ங்கள் இன்�ம் ஒ� சந்திப்ைபக் ேகாரலாம். 
இ� பண�வற்ற ஒ� வ�டயம் இல்ைல. 

தன���ைம ந�ங்கள் ஒ� ெதாடர்ைபத் ெதாடங்�ம்ேபா�, உங்கள் ெதாடர்� நப�டன் 
ெவள�ப்பைடயாகப் ேபச எங்க�க்� அ�மதி வழங்க ேவண்�ம். ெதாடர்� 
நபர் அவர்கள் சந்திப்�கைள எவ்வா� வ��ம்�கிறார் என்பைத 
எங்க�க்�த் ெத�வ�க்க ���ம்.  
 
ந�ங்கள் den Sozialen Diensten der Gemeinde/ der Sozialhilfe Basel-உடன் இ�ந்தால், 
ந�ங்கள் SALUTE திட்டத்தில் பங்ேகற்கிற�ர்கள் என்� Rote Kreuz Baselland die 
Sozialen Dienste/ die Sozialhilfe ெத�வ�க்கிற�. Sozialen Diensten/ der Sozialhilfe -
உடன் ேமலதிக தகவல்கைளப் ப�மாறிக் ெகாள்ள Rotes Kreuz Baselland-ஐ 
ந�ங்கள் அ�மதிக்க ேவண்�ம் என்� நாங்கள் உங்கள�டம் 
ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம். இ� �க்கியமான�, எ�த்�க்காட்டாக, உங்கள�டம் 
�திய ெதாைலேபசி எண் இ�ந்தால், அ� எங்க�க்�த் ெத�யா�. அல்ல� 
zialen Dienste/die Sozialhilfe ஏற்கனேவ என்ன machen/macht மற்�ம் உங்கள் 
ெதாடர்� நபர் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்ப� ெதள�வாக ெத�யவ�ல்ைல 
என்றால். 
பல சந்தர்ப்பங்கள�ல், Rote Kreuz Baselland உங்க�க்� சிறந்த ஆதரைவப் 
ெப�வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட ப�ற நி�வனங்க�டன் க�த்�க்கைளப் 
ப�மாறிக்ெகாள்ள ேவண்�ய� அவசியம். Rote Kreuz Baselland இதற்காக 
உங்கள் அ�மதிையக் ேகட்க ேவண்�ம். 
உங்கைளப் பற்றிய ேமலதிக தகவல்கைள உங்கள் அ�மதிய�ன்றி ப�ற 
நபர்கள் அல்ல� நி�வனங்க�க்� அ�ப்ப Rote Kreuz Baselland 
அ�மதிக்கப்படவ�ல்ைல. சில ேநரங்கள�ல் Rote Kreuz Baselland உங்க�க்� 
நல்ல ஆதரைவ வழங்�வ� �க்கியம் என்றால் இந்த அ�மதி ேகட்�ம். 
 
உங்கள் �ைகப்படங்கைள வ�ளம்பரத்திற்காக பயன்ப�த்த வ��ம்�கிற�ர்களா 
என்� Rote Kreuz Baselland உங்கள�டம் ேகட்க ேவண்�ம். ந�ங்கள் 
வ��ம்�கிற�ர்களா இல்ைலயா என்பைத ந�ங்கள் த�ர்மான�க்கிற�ர்கள். 
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