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பற்பராமரப்புக்கான பாடசலையின் அறிவுறத்தல்
ப ொதுட் ொடசொலைளினதும் அரசொங்கப் ொடசொலை களினதும்
கிரொைசசலையொளரின் ஒ௫ சைலைத்திட்டைொகும். இலதப்

ல்லைத்திய ஒமூங்கலைப்பு

ொடசொலைப்

ொடசொலைப்

ல்லைத்திய அலைப்பு நலடமுலைப் டுத்துகின்ைது. அதன் சைலைகளொைன
-

ொைர்ைகுப் ிைி௫ந்து ஒவ்பைொ௫ை௫டமும் கிரொைசசலை யொனரினொல்
நியைிக்கப் ட்ட

-

புசளொசரொ

ல்லைத்தியரினொல்

ற் ரிசசொதலன பசய்ைது.

ற்தூரிலகயினொல் ஒமூங்கொக முதைொம் ைகுப் ிைி௫நது

ற்கலளத்

துப் ரவு பசய்தல்.
-

தடுப்புை௫ந்து ற்ைிய

ொடம்.

Herzogenbuchsee கிராமசசாலையாளரினால் நியமிக்கப்பட்ட பாடசலை
பல்லைத்தியர்கள்
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 Dr. med dent Daniel Fässler, Unterstrasse 4, 3360 Herzogenbuchsee
 Dr. med dent Branka Nikitovic, Cuno Amiet-Strasse 7, 3360 Herzogenbuchsee
 Schwedisch dipl. Zahnärztin Monica Nygren, Lagerstrasse 14, 3360 H'buchsee
 Dr. med dent Marco Rüegg, Oberstrasse 28, 3360 Herzogenbuchsee
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பற்பரிசசாதலனலயட் பதிவு சசய்யும் அட்லட.
ொைர்ைகுப் ிைி௫ந்து ஒவ்பைொ௫ ைொணை௫க்கும் ஒ௫ நீைப் திவு அட்லட ைழங்கப் டும்.
ஒவ்பைொ௫ முலையும்

ற் ரிசசொதலன பசய்தலைலய இவ்ைட்லடயில்

திவுபசய்ைொர். இவ்ைட்லட

ொடசலை

ல்லைத்திய

ல்லைத்திய ஒமூங்கலைப் ொளரிடம் பகொடுத்து

லைக்கப் டும்.

சததிகள் சநரமும் திகதியும்
ொடசொலைப்

ல்லைத்தியரினொல் சைற் பகொள்ளப் டும்

ற் ரிசசொதலனயொனது

ஐப் சிக்கலடசிப் குதியிைி௫ந்து கொர்த்திலக நடுப் குதி ைலரக்கும் நலடமுலைப்
டுத்தப் டும். சரியொன சநர ஒமுங்கு மூன்று ைொத்த்திற்கு முன் அைியத்தரப் டும்.
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1. - 9. ைகுப்பின௫க்கான பரிசசாதலன பாடசாலை Herzogenbuchsee
ைொணைர்கள் ைகுப்பு சநரத்தில்

ரிசசொதலனைிக்கு பசல்ைவும்.

ஆசிரியர் ைொணைர்கலள அணுப் சைன்டும்.

1. - 6. ைகுப்பின௫க்கான பரிசசாதலன பாடசாலை Oenz
ொடசொலை இல்ைொத சநரத்தில் புதன்

ிற் கல் ைொணைர்கள்

ற் ரிசசொதலனக்கு

ப ற்சைொர்களுடன் பசல்ைவும்.

பாைர்ைகுப்பிற்கான பற்பரிசசாதலன Herzogenbuchsee und Oenz
ொைர்ைகுப்பு ைணைர்கள் ப ற்சைொர்களுடன்
ற் ரிசசொதலனக்கு

ற் ரிசசொதலனக்கு பசல்ை சைண்டும்.

பசல்லும் முற் கல் இைர்களுக்கு

ொைர்ைகுப்புக்கு லீவு

பகொடுக்கப் டும். சநரம் ப ற்சைொர்களுக்கு முன்னதொக அைிைிக்கப் டும்.

பற்பரிசசாதலனக்குப் பின்
ற் ரிசசொதலனக்குப்

ின்

ற் திவு அட்லட

ரிசசொதலன முடிவுகளுடன்

ற் ரொைரிப்பு ிரிைினரிடம் தி௫ப் ி அளிக்க்ப் டும்.

ொடசொலை

ல்இற்கு லைதியம் பசய்யசைண்டும்

எனில் அைிைிக்கப் டும்.

பல்இற்கு லைதியம் சதலைப்படும் பட்சத்தில்


ற் திவு அட்லட ப ற்சைொர்களிடம் ஒ௫கடிகத்துடனும்

ண உதைிசகொ௫ம்

ைிண்ணப் டிைத்துடனும் பகொடுக்கப் டும்.
(150 CHF க்கு சைற் ட்ட



ணத்திற்கும், ைதிைிடம் Herzogenbuchsee அல்ைது Oberönz

பகொண்டைர்களுக்கும்.)
ற் திவு அட்லட ைகுப் ொசிரியரிடம் தி௫ப் ிக் பகொடுக்கப் டும்.
ற் திவு அட்லட

ற் ரிசசொதலன ிரிைினரொல்

ல்லைத்தியத்திற்கொன சநரம் ப ற்சைொர்

ல்லைத்தியரிடம் பகொடுக்கப் டும்.

ல்லைத்தியரிடம் பதொடர்பு பகொண்டு முடிவு

பசய்யைொம்.

பல்இற்கு லைதியம் சதலைப்படத பட்சத்தில்



ப ற்சைொ௫க்கு அைிைிப்புக் கடிதம் அனுப்ப்ப் டும்.
ற் திவு அட்லட

ொடசொலை ற் ரிசசொதலனப்

ிரிைினரிடம் இ௫க்கும்.

பற்பரிசசாதலனக்கான பணம் சிைவு
ொடசொலை

ல்லைத்தியசடொக

ற் ரிசசொதலன பசய்தொல் அதற்கொன

சசலை அலுைைகம் பசலுத்தும். தனியொக சைறு
பசய்தொல் ப ற்சைொசர

ல்லைத்தியரிடம்

ணத்லதச் பசலுத்தசைண்டும்.

ணத்லத கிரொை
ற் ரிசசொதலன

பல்லைத்தியத்திற்கான பணம் சிைவு
அடிப் லடப்

ல்லைத்தியத்திற்கொன பசைலை ப ற்சைொசர பசலுத்த சைண்டும்.

குலைைொன ை௫டை௫ைொனம் எடுப் ைர்களுக்கு கிரொை சசலையலுைைகம் ப ொறுச ற்கும்
அல்ைது ை௫த்துைக்கொப்புறுதி அல்ைது

ல்லைத்தியக்கொப்புறுதி இ௫ப் ின் அலையும்

பசலுத்தும் எப் டியும் 100 CHF ப ற்சைொர் பசலுத்த சைண்டும்.

ல்லைத்தியத்திற்கொன

ணம் 150 CHF க்கு சைற் ட்டொல் உங்கள் குடும் நிைலைலயப் ப ொறுத்து கிரொை
சசலையலுைைகம் உதைி பசய்யும். இது Herzogenbuchsee இலும் Oberönz இலும்
இ௫ப்பைர்களுக்கு மட்டும் ைற்ைைர்கள் இ௫க்கும் கிரொை சசலையலுைைகத்தில்
சகொரசைண்டும்.

அடி லடச் சட்டநடைடிக்லக எல்ைொம்

ொடசொலை

ற் ொதுகொப்பு

ிரிைினரொல்

அலைக்க்ப் ட்டது. இலத நீங்கள் www.herzogenbuchsee.ch/topic7807.html ப ற்றுக்பகொள்ளைொம்.
சகள்ைிகள் இ௫ப் ின்

ொடசொலை ற் ொதுகொப்பு சசலையின௫டன் பதொடர்புபகொள்ளைொம்.
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