
 

ஆேரா�கிய	 

ம��வ வசதிகைள� ெப�வத�� வழி 

ந��க� இ�ேபா�தா ெஜன �வா வ�தி��கீ�களா ம��� ஹா�ப�� 

ெஜனரலி பயனாள#யா? உட&நல� ம��� ம�'�வ வசதிகைள� 

ெப�வத�* வழிைய�  ப�றி உ�க-�* ேக�வ�க� உ�ளதா? 

ப�வ�� ேக�வ�க-�கான பதி&கைள இ�த ஆவண� உ�க-�* 

வழ�*கிற�.  

 1. 1கலிட பராம2�1 வைலயைம�1 

 2. 1கலிட� பா�கா�1 வைலயைம�1 எ5வா� ெசய&ப6கிற�? 

 3. அவசரநிைல ஏ�ப:டா& என ெச;வ�  

 4. உ�க� ப��ைளய� உட&நிைல ச2ய�&லாம& இ��தா& 

என ெச;வ� 

 5. உ�க� ம�'�வரா& ப2��ைர�க�ப6� ம���கைள எ�ப> 

ெப�வ� 

 6. ப& பராம2�ைப எ5வா� ெப�வ�  

 7. A�*� கBணா>கைள எ5வா� ெப�வ� 

 8. ம�'�வ'தி�காக ந��க� எ5வளD பண� ெசலவழி�க 

ேவB6�?  

 9. வ�ப'� ஏ�ப:டா& என நட�*�? 
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1. 1கலிட பராம2�1 வைலயைம�1 

Rவ�:ச�லா�தி& ம�'�வ� கா�பS6 க:டாயமா*�. Rவ�� 2�� & 

ேக� எ�ஏ Aல� ந��க� ஒ� உட&நல� கா�பS:6' தி:ட'தி& கா�பS6 

ெச;ய�ப:>��கிற��க�. 

ந��க� வ�த��, உ�க� சAக ேசவக� உ�க-�* த�காலிக 

உட&நல� கா�பS:6U சாறிதைழ வழ�கினா�. ம�'�வ கவன#�ைப 

ெப�வத�* உ�க-�* இ� ேதைவ�ப6�. 

 

உ�க� Rகாதார சிகிUைசயான� ஒ� பராம2�1 வைலயைம�ப� 

க:டைம�ப��*� நைடெப��, அதாவ�, 1ேராகிரா� சாBேட 

மி�ராB:�  (PSM) அ&ல� வைலயைம�1ட இைண�க�ப:ட 

தன#யா� ம�'�வ�கள# ெதா*�ப�& இ��� உ�க-�* Vதன#ைல� 

பராம2�1 ம�'�வ� ஒ��க�ப6வா�.  

இ�த Vதன#ைல� பராம2�1 ம�'�வரா& ப2��ைர�க�ப6� ம���, 

PharmAsile ெந:ெவா��கி& உ�ள ம��தக'திலி��� ெபற�பட 

ேவB6�. 

வ�தDட உ�கைளU ச�தி�*� ெசவ�லிய� உ�க-�* வழிகா:>, 

உ�க� தன#�ப:ட Vதன#ைல� பராம2�1 ம�'�வ2 ெபயைர� 

ெகா6�பா�. 

 

எ�தெவா� உட& அ&ல� மனநல� ப�ரUசைனையW� ப�றி உ�க� 

ெசவ�லிய� அ&ல� ம�'�வ2ட� VX ந�ப��ைகWட 

கல�தாேலாசி�கலா�. 

2. 1கலிட� பா�கா�1 வைலயைம�1 எ5வா� ெசய&ப6கிற�? 

வய வ�ேதா��� ம��	 

ெப2யவ�க� த�க-�* ஒ��க�ப:ட Vதன#ைல� பராம2�1 

ம�'�வைர அYக ேவB6�, ேவ� எ�த ம�'�வைரW� 

அYக�Zடா�. ம�'�வ� அைத அவசியமாக� க�தினா&, ேநாயாள# 
ஒ� நி1ண2ட� ப2��ைர�க�ப6வா� ம��� ஒ� "ப�ரதிநிதி அறிவ��1" 

வழ�க�ப6�. 

மக�ேப� ம�'�வ� அ&ல� கB ம�'�வ2 வ�ஷய'தி& தவ�ர, 

எ�தU \]நிைலய�^� உ�க� Vதன#ைல� பராம2�1 ம�'�வ2 

ப�ரதிநிதி'�வ அறிவ��1 இ&லாம& ஒ� நி1ணைர அYக�Zடா�. 
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வய வராதவ�க���:  

வய� வராதவ�க-�* Vதன#ைல� பராம2�1 ம�'�வைர நியமி�க 

ேவB>ய அவசியமி&ைல. அவ�க� த�க-�* வ���பமான 

ம�'�வைர அYகலா� [தன#யா� *ழ�ைத ம�'�வ�, *ழ�ைதக� 

ம�'�வமைன அ&ல� இைளஞ�க-�கான Rகாதார தி:ட� (Programme 

santé jeune)]. 

ம��வ வசதிகைள� ெப�வத��, ந !க" கீ$ க%டைவகைள 

கா%ப'�க ேவ%�	: 

 உ�க� *>ய���1 அ`மதி [வைக N, F, S அ&ல� B அ`மதி 

அ&ல� தாமதமான 1ற�பா6 சாறித] (attestation de délai de départ) 

அவசர உதவ��*]. 

 உ�க� Rவ�� 2�� & ேக� எ�ஏ Rகாதார கா�பS:6 அ:ைட 

(அ&ல� வ�தDட வழ�க�ப6� த�காலிக சாறித]). 

உ�க� அ:ைட ெதாைல��வ�:டாேலா அ&ல� தி�ட�ப:டாேலா, 

உ�க� சAக ேசவக� அ&ல� உ�க� நிதி ம��� நி�வாக ேமலாளைர 

ந��க� ெதாட�1 ெகா�ள ேவB6�. 

3. அவசரநிைல ஏ�ப:டா& என ெச;வ�  

ந !க" ஒ� )�டா%ைம �*ய'��ைக ைமய�தி+ 

த!கிய'��தா+ 

 ஒ�ப�6ைகய�& ஓரளD�* அவசரநிைலயாக இ��தா& (இ� 

சிறி� ேநர� கா'தி��கலா� எறா&), தள'தி^�ள �ேரா�ரா� 

சாேட மி�ேரB:� (PSM) ெசவ�லியைர ந��க� ெதாட�1 

ெகா�ளலா� அ&ல� உ�க� Vதன#ைல� பராம2�1 

ம�'�வைர ெச� பா��கD�. 
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 உBைமயான அவசரநிைலய� ேபா� (கா'தி��க V>யா� 

எறா&), உடன>யாக ஆ-ைச: *Xைவ' 

ெதாட�1ெகா�ளD�, அவ� உ�க-�* வழிகா:>, மிகD� 

ெபா�'தமான ேபா�*வர'� வழிகைள� ப2��ைர�பா�க�. 

 உய���* ஆப'தான அவசரநிைல ஏ�ப:டா&, ஆ-ைச: *X 144 

ஐW�  iம��� ஆ�1லைஸW� அைழ�*�. 

உ!கள-ட	 தன-நப� வ  � இ��தா+: 

 ஒ�ப�6ைகய�& ஓரளD�* அவசரநிைலயாக இ��தா& (இ� 

சிறி� ேநர� கா'தி��கலா� எறா&), ந��க� உ�க� 

Vதன#ைல� பராம2�1 ம�'�வைர Program santé migrants (PSM) 

Aலமாகேவா அ&ல� ம�'�வ2 தன#�ப:ட 

அ^வலக'திேலா அ&ல� ம�'�வ மைனய�ேலா ெதாட�1 

ெகா�ள ேவB6�. 

 ஒ� உBைமயான அவசரநிைல இ��தா& (இ� கா'தி��க 

V>யா� எறா&), ந��க� \]நிைல�* ஏ�றவா�, உ�க-�* 

V>�தவைர மிகD� ெபா�'தமான ேபா�*வர'� வழிகைள� 

பயப6'தி ெஜன �வா ப&கைல�கழக ம�'�வமைனய� (HUG) 

அவசர சிகிUைச� ப�2D�*U ெச&ல ேவB6�: ெபா� 

ேபா�*வர'� அ&ல� டா�ஸி (பண'ைத' தி��ப� 

ெப�வத�காக, ரசீைத� ேக:கD�). 
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 உய���* ஆப'தான அவசரநிைல ஏ�ப:டா& 144ஐ  ம:6�, 

ம��� ஆ�1லைச அைழ�கD�. 

கவனமாக இ��கD�! ஆ�1ல�ைஸ அவசிய� அைழ�பத�கான 

காரண� இ��*� ேபா� ம��� உய���* ஆப'தான அவசரநிைல 

ஏ�ப:டா& ம:6ேம இைத அைழ�கலா�. ேசைவைய ஏேத`� 

வ�த'தி& �eப�ரேயாக� ெச;தா&, உ�கள#டமி��� க:டண� 

வ\லி�க�ப6�. 

4. உ�க� ப��ைளய� உட&நிைல ச2ய�&லாம& இ��தா& 

என ெச;வ�  

Programme santé migrants (PSM) Aலமாக அ&ல� ெதாட�1ப6'�� *ழ�ைத 

ம�'�வ� Aலமாக ந��க� ஒ� ெசவ�லியைர' ெதாட�1 ெகா�ளலா�. 

அவசரநிைல எறா&, உ�க-�* வழிகா:6� ஆ-ைச: *Xைவ' 

ெதாட�1ெகா�ளD�. *ழ�ைதக� அவசர சிகிUைச ப�2D�* அ`�ப� 

ப6வா�க�. 

“la santé de votre enfant” (உ�க� *ழ�ைதய� ஆேரா�கிய�) எற சி�ேற6 

(பதினா^ ெமாழிகள#& ெமாழிெபய��க�ப:6�ள�) உ�க� 

*ழ�ைதைய� பராம2�பத�கான ஆேலாசைனகைளW� 

தகவ&கைளW� வழ�*கிற�. இ�த ெஜன �வா ப&கைல�கழக 

ம�'�வமைன (HUG) சி�ேற:ைட Bonjour Genève இைணயதள'தி& 

காணலா�. 

ெஜன வா ப+கைல�கழக ம��வமைன (HUG) பய4பா�க": 

 Mon enfant est malade (எ *ழ�ைத�* உட&நிைல ச2ய�&ைல) 

பயபா6 உட&நிைல ச2ய�&லாத அ&ல� காயமைட�த 

*ழ�ைதைய� பராம2�பத�கான ஆேலாசைனகைள 

வழ�*கிற�. 
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 Infokids எற *ழ�ைதக-�கான அவசர சிகிUைச� ப�2D 

பயபா6 உ�க� *ழ�ைதய� ேநா;�* ஆேலாசைன 

ேதைவயா எபைத' த��மான#�க உதDகிற�. 

5. உ�க� ம�'�வரா& ப2��ைர�க�ப6� ம���கைள எ�ப> 

ெப�வ� 

உ!க" ம��ைத� ெபற : 

 

 உ�கள#ட� எXத�ப:ட ம���U சீ:6 இ��க ேவB6�. 

 உ�க� சAக ேசவக� வழ�கிய PharmAsile ப:>யலி& உ�ள 

ம��தக'தி�* ம:6ேம ந��க� ெச&ல ேவB6�. ந��க� ஒ� 

ம��தக'ைத' ேத��ெத6'த ப�ற*, ந��க� எ�ேபா�� அேத 

ம��தக'தி�*U ெச&ல ேவB6�. 

 உ�க� உட&நல� கா�பS:6 அ:ைட (அ&ல� த�காலிகU 

சாறித]) ம��� உ�கள# *>ய���1 அ`மதி [வைக N, F, S 

அ&ல� B அ`மதி அ&ல� தாமதமான 1ற�பா6 சாறிதைழ 

(attestation de délai de départ) அவசர உதவ��காக] ஆகியவ�ைற 

காBப��க ேவB6�. 

கவனமாக இ��கD�! ம�'�வரா& ப2��ைர�க�படாத அ&ல� 

"உ�க� சிகிUைச�* இறியைமயாத�" எ� உ�க� ம�'�வரா& 

க�த�படாத எ�த ம����*� ந��கேள பண� ெச^'த ேவB6�. 

6. ப& பராம2�ைப எ5வா� ெப�வ� 

ப& பராம2�ைப� ெபற, ேஹா�ைப� ெஜனரலி ப& உ'தரவாத� 

உ�க-�*' ேதைவ, அ� ேஹா�ைபஸி அ�கீகார'ைத� 
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ெபா�'த�. உ�கள# உ'தரவாத'ைத� ெபற, ஹா�ைப� 

ெஜனரலி& உ�க� உதவ� பண�யாளராைர� பா��கD�. 

 

7. A�*� கBணா>ைய எ5வா� ெப�வ� 

ஒ� A�*� கBணா>ைய� ெப�வத�*, ேஹா�ைப� ெஜனரலி 

ஆ�>க& உ'தரவாத� உ�க-�*' ேதைவ, அ� ேஹா�ைபஸி 

ஒ�1தைல� ெபா�'த�. உ�கள# உ'தரவாத'ைத� ெபற, உ�க� 

சAக/நி�வாக உதவ�� பண�யாளைர� பா��கD�. 

 

8. ந��க� எ�ெத�த ெசலDகைள ேம�ெகா�ள ேவB6�? 

ம�'�வU ெசலDக� ஹா�ப�� ெஜனர& Aல� 

நி�வகி�க�ப6கிற�. ம�'�வU ேசைவக-�கான வ�ைல�ப:>ய& 

ஒைற ந��க� ெப�றா&, அத�* பண� க:டாம&, உடன>யாக 

உ�க� உதவ� பண�யாள��* அ`�பD�. 

ந��க� ஒ� ச�தி�ைப' தவறவ�:டா&, CHF 50.00 ெதாைக�கான 

வ�ைல�ப:>ய& உ�க-�* வழ�க�ப6�. 

ஜா�கிரைத! ம�'�வ ச�தி�ப�& கல�� ெகா�ள V>யாவ�:டா&, 24 

மண�ேநர� அவகாச அறிவ��1 ெகா6�க ேவB6�, இத Aல� 

தவறவ�:ட ச�தி�ப��* க:டண� வ\லி�க�ப6வைத' தவ���கலா�. 

9. வ�ப'� ஏ�ப:டா& என நட�*�?  

உ�க� உட&நல� கா�பS:> கீ] வ�ப'� ஏ�ப:டா& ஏ�ப6� 

ெசலDக-�* ந��க� கா�பS6 ெச;ய�ப:>��கிற��க�, ஆனா& 

கா�பS:> Aல� தி��ப�U ெச^'த�ப6� ெசலDகைள� ெபற ந��க� 

"வ�ப'� அறி�ைகைய" நிர�ப ேவB6�. ந��க� பண�12��� 

ெகாB>��தா&, உ�க� Vதலாள#ய� வ�ப'�� கா�பS6 எ�தU 

சிகிUைச�கான ெசலைவW� ஈ6ெச;W�. 

எ&லா ச�த��ப�கள#^�, உ�க� கா�பS:6�கான வ�ப'� அறி�ைக 

ேக�வ�'தாைள வ�ைரவாக நிர�1வ� V�கிய�.  

 


