தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாள்; (Nationaler Zukunftstag )- முக்கிய விடயங்கள்
Njrpa எேிர்காலத்ேிற்கான

நாளின் தநாக்கம் என்னவவனில் ஆண் வெண் இருொலரும் ேமது

ொலினத்ேில் ேங்கியிராே வொதுவான தவலல- மற்றும் வாழ்க்லக ெற்றிய ஒழுங்கலமப்புகலள மாணவ
மாணவிகளுக்கிலடயில் முன்தனற்றப்ெடுத்துவோகும். இந்ே நாளன்று நூற்றுக்கும் அேிகமான
நிறுவனங்கள், வோழிற்கூடங்கள், வோழிற்கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் உயர்நிலலப்ொடசாலலகள்
சுவிஸ் முழுவதும் ேமது கேவிலனத் ேிறந்து லவத்ேிருக்கும். சிறுவர் சிறுமியர் 5ம் வகுப்பு முேல் 7ம்
வகுப்புப் ெடிப்ெவர்கள், மற்றும் அவர்கலள வழி நடத்துெவர்களுடன் கூடச் வசல்லதவா அல்லது
ெல்தவறு உற்சாகமான விதசட வசயற்ேிட்டங்களில் ெங்வகடுக்கதவ வரதவற்கப்ெடுகிறார்கள்.
«ெக்கமாற்றல்»(Seitenwechsel) என்ற வொன்வமாழிக்கு அலமய ொலின தவறுொடற்ற
தவலலவாய்ப்புகலளயும் அவற்றின் நலடமுலறகள் மற்றும் ெல்தவறு வித்ேியாசமான
தவலலவலககலளயும் அறிந்து வகாள்ள ஏதுவாகின்றது.
உங்களுக்கு 5ம் வகுப்பு முேல் 7ம் வகுப்புப் ெடிக்கும் மகன் அல்லது மகள் உள்ளாரா? அப்ெடியானால்
சந்ேர்ப்ெத்லேப் ெயன்ெடுத்துங்கள். ெல்தவறு வாய்ப்புகள் தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாளில்
ெங்வகடுக்கவுள்ளன:

அடிப்படைத்திட்ைம்:
சிறுமி அல்லது சிறுவன் ேம்லம வழிநடத்துெவருடன் அவரின் தவலலக்குச் வசல்லுேல்
வழிநடத்துெவலரத் வேரிவுவசய்யும் தொது ெக்கமாற்றலலக் கருத்ேில் எடுக்க தவண்டும்.
அேற்குப் ெலவழிகள் உள்ளன உோரணமாக:
• சிறுமிகள் அவர்களின் ேகப்ெனுடனும், சிறுவர்கள் அவர்களின் ோயுடனும் வசல்லுேல் ( அல்லது
வநருங்கிய உறவினருடன்);
• சிறுமிகள் வசன்று ொர்லவயிடும் தவலல அேிகமாக ஆண்கள் தவலலவசய்வோகவும் சிறுவர்கள்
வசல்லுமிடம் அேிகவெண்களால் வசய்யப்ெடும் தவலலயாகவும் இருக்கலாம்.

1. விசேை சேயற்திட்ைம்: ேிறுவர் ேிறுமியர் தங்கள் சதர்ந்சதடுக்கும்
விசேைசேயற்திட்ைங்களில் பங்சகடுத்தல்
எண்ணற்ற வோழிற்கூடங்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் தேசிய எேிர்காலதநாக்கத்ேிற்கான
நாளில் சிறப்ொன வசயற்ேிட்டங்கலள ஒழுங்கலமக்கின்றன மற்றும் சிறுவர் சிறுமியலர அவர்கள்
ொலினத்ேிற்கு இயல்ெற்ற தவலலகலள கண்டறிய அலழக்கின்றனர். நீங்கள் இப்ெடியான விதசட
வசயற்ேிட்டங்களில் உங்கள ெிள்லளகள் ெங்வகடுக்க விரும்ெினால் கீ ழ்வரும் நலடமுலறயில்
வசல்லலாம்:
வசயற்ேிட்டம் ெற்றிய வொதுவான ேகவல்கலள நீங்கள்: "சிறுமிகளுக்கான விதசட வசயற்ேிட்டம்"

(Spezialprojekte für Mädchen) அல்லது
Jungen) என்ெேின்

"சிறுவர்களுக்கான விதசட வசயற்ேிட்டம்"

-

(Spezialprojekte für

கீ ழ் அறிந்துவகாள்ளலாம்.
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ெின்வரும் இலணயத்ேள முகவரி மூலம் உங்களுலடய மகன் அல்லது மகலள ோங்கள் வாழும்
நகரத்ேிலுள்ள விதசட வசயற்ேிட்டத்ேில் ெேிவுவசய்யலாம் ;;:

http://www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote/
பங்சகடுப்பதற்கான உபசயாகமுள்ள தகவல்கள்:
தங்கள் சவடைத்தளத்தில்
உங்களுலடய தவலலயிடத்ேில் ேங்கள் ெிள்லள தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாளன்று ேங்களுடன்
வரலாமா என்று தகட்கலாம் மற்றும் ேங்களுடன்தவலல வசய்ெவர்களிடம் இலேப்ெற்றி அறியலாம்.
எண்ணற்ற தவலலயிடங்கள் தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாளன்று ேனிப்ெட்ட நிகழ்ச்சிநிரலல
லவத்ேிருப்ெர்.

பாைோடையில்
ொடசாலலயில் தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாளன்று வகுப்புடன் ஏோவது ஒழுங்கலமக்கின்றோ
எனக்தகளுங்கள். அப்ெடியில்லலவயனில் வகுப்ெிற்கு ெிள்லள அன்று விடுமுலறஎடுப்ெேற்கான
மனுலவ அளியுங்கள். இது கன்தடானுக்கு கன்தடான் தவறுெட்டு அலமயும். தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான
நாளன்று ொடசாலலக்குச் வசல்லும் மாணவர்களுக்வகன ொடசாலலயில் வசயற்ேிட்டங்களும் உண்டு.



இங்கு விடுமுலறஎடுப்ெேற்கான மனுலவப் வெற்றுக்வகாள்ளலாம்:

http://www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/Dispensationsformular_18.pdf
சேயற்திட்ைநாளின் ஒழுங்கடமப்பு
தேசிய எேிர்காலத்ேிற்கான நாளிற்கு முேலில் ேங்கள் ெிள்லள எப்ெடியான தவலலகலள
ேனிச்லசயாகச் வசய்யலாம் என தயாசியுங்கள். மற்றவர்களுடன் தசர்ந்து வசய்வது மகிழ்ச்சிலயத்ேராது!
கடிேம் ெிரித்ேல், முத்ேிலர ஒட்டுேல், ெிரேிவயடுத்ேல், சிற்றுண்டி வாங்குேல் மற்றும் தவலலக்கான
கருவிகலள வலகப்ெடுத்ேல் தொன்ற சிறிய தவலலகளாகக் கூட இருக்கலாம். அந்ே நாலள
ஒழுங்கலமப்ெேற்கான ெட்டியலல இங்தக

hier

வெற்றுக் வகாள்ளலாம்.

சநர்முகம்
ேங்களுடன் தவலலவசய்ெவலர ேங்கள் ெிள்லள தநர்முகம் காணமுடியுமா என விசாரியுங்கள். தேசிய
எேிர்காலத்ேிற்கான நாளில் எப்ெடியாக வோழிற்துலறகளில்

சந்ேர்ப்ெங்கள் உள்ளன

என்ெலே

இலளதயார் அனுெவப்ெட தவண்டும். அேனால் ேங்கள் ெிள்லளயின் கண்தணாட்டத்ேில் மாறுெட்ட ,
வொதுவாக எல்தலாராலும் வசய்யப்ெடாே, புதுவிே தவலல வசய்ெவலர தேர்வுவசய்து தநர்முகம்
காணலவயுங்கள். இங்தக தநர்முகம் வசய்வேற்கான வினா மாேிரிலயக் காணலாம் .(Interviewvorlage)

சதேிய எதிர்காைத்திற்கான நாள் ேம்பந்தப்பட்ை வினாக்சகாத்து
வசயற்ேிட்டம் முடிவலடந்ேவுடன் உங்கள் ெிள்லளலய அது சம்ெந்ேப்ெட்ட வினாக்வகாத்ேிலன

(Fragebogen zum Zukunftstag) நிரப்ெி

இங்தக குறிப்ெிட்ட முகவரிக்கு அனுப்ெி லவக்கவும்;

(Geschäftsstelle des Nationalen Zukunftstags).
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