ெபற்ேறாருக்ககான தகவல்

இைளேயார் அரசசட்டத்தரணி உத்தரவிட்ட
பாதுகாப்பு நடவடிக்ைகக்கு நாங்கள் பணrதியாக
பங்களிப்புச் ெசய்யேவண்டும்
பாதுகாப்புநடவடிக்ைக என்றால் என்ன?
இைளஞனுக்ேகா அல்லது யுவதிக்ேகா ஓர் பிரத்திேயக வளர்ப்புமுைறக்கவனிப்பு அல்லது
சீ ர்திருத்தச்சிகிச்ைச ேதைவப்படின், அவருக்கு தண்டைனயுடன் பாதுகாப்புநடவடிக்ைகக்கும்
உத்தரவிடப்படும். பாதுகாப்புநடவடிக்ைககள் நான்கு வைகப்படுவதுடன் அவற்றின் வடிவைமப்பிலும்
அைவ ஒன்றுக்ெகான்று ேவறுபட்டுக்காண ப்படுகின்றன.


ேமற்பார்ைவ



தனிப்பட்ட கவனிப்பு
(தனிப்பட்ட கவனிப்பின் கீ ழ் உதாரணமாக குடும்பத்திற்கான சமூகவாழ்வியல்நலன்
சார்ந்த கல்வி ெபறல் அல்லது நாளாந்த ெசயத்திட்டத்திற்கு உத்தரவு வழங்கப்படலாம்)



ெவளியில் இருந்தபடி ெபறும் சிகிச்ைச

(Ambulante Behandlung)

உதாரணம் உளவியல்

சிகிச்ைச


தங்கைவத்து வழங்கப்படும் நடவடிக்ைக

(stationäre Massnahme)

எப்படியான ெசலவுகள் ஏற்படுகின்றன ?
சில பாதுகாப்புநடவடிக்ைககளுக்கு, உதாரணம் ஒரு இைளஞன் அல்லது யுவதி இைளேயார்
அரசசட்டத்தரணியின் சமூகேசவகrனூடாக முைறேய நிகழும் கலந்துைரயாடல்கள் மூலம் அவrன்
ஆதரைவ நாடும்ேபாது பணச்ெசலவு ஏற்படுவதில்ைல. நிைலயாக தங்கைவத்து ெசயற்படுத்தும்
நடவடிக்ைககள் அதிகெசலைவ ஏற்படுத்துகின்றன. உதாரணம் இைளேயார்
இ ல்லத்தின் தடுப்புப்பகுதியின் ஒரு நாட்ெசலவு

700.‐ Sfr

வைர ஆகும்.

நாங்கள் என்ன ெசய்வதற்கு கடைமப்பட்டுள்ேளாம் ?
குடியியற்சட்டத்தில் உள்ள பராமrப்புக்கடைமயின் பிரகாரம், ஏற்படும் ெசலவில் ஒரு பகுதிைய
ெபற்ேறார் பங்களிப்பாக வழங்க ேவண்டும். இைளேயார் அரசசட்டத்தரணி ெபற்ேறாrன்
வrத்ெதாைகைய கணக்கில்ெகாண்டு சூrச்மாநில இைளேயார் உயர்அரசசட்டத்தரணியின்
நடவடிக்ைககைள நைடமுைறப்படுத்த எடுக்கும் ெசலவில் ெபற்ேறாrன் பங்களிப்புத்ெதாைகைய
பின்வரும், மதிப்பீடு, நிபந்தைன மற்றும் பணம்ெசலுத்தல் விதிமுைறகளின்படி கணித்துக்ெகாள்வார்.


பங்களிப்புத்ெதாைக மாதாந்தம் ெசலுத்தப்படல் ேவண்டும்



ஒரு மாதத்தில் ஏற்படும் நடவடிக்ைகச்ெசலவுகள், ெபற்ேறாrனால் வழங்க தீர்மானித்திருக்கும்
பங்களிப்புத்ெதாைகயிலும் குைறவாக இருப்பின், குைறந்த ெதாைகைய பங்களிப்பாக
வழங்கமுடியும்



ெபற்ேறாருக்கு ேநரடியாக வழங்கப்படும் இைளேயார் உதவிப்பணத்ைத நிைலயாக
தங்கைவக்கும் நடவடிக்ைக அல்லது நாளாந்தச் ெசயல்திட்டத்திற்கு ஆைணயிடப்படும் ேபாது
அைத இைளேயார் அரசசட்டத்தரணிக்கு அளிக்கேவண்டும்



ெபற்ேறார் எல்லாவைக நிதிநிைலைம மாற்றங்கைளயும் அறியத்தரேவண்டும். வருமானம்
குைறயும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தகவைல அறியத்தரும் திகதியில் இருந்து
சrெசய்துெகாள்ளப்படும். இதனுடன் ெதாடர்பற்ற நிைலயில் வருடத்தில் ஒருமுைற
உத்திேயாகநிமிர்த்தம் இப்பங்களிப்புத்ெதாைக பrசீ லிக்கப்படும்.



பாதுகாப்புநடவடிக்ைக அற்ற சாதாரண சூழ்நிைலயில் ெபற்ேறார் வழங்கிவந்த
மருத்துவக்காப்புறுதி, காப்புறுதிவிலக்கு

(Selbstbehalt ), காப்புறுதி அடிப்பைடப்பணம் (Franchise)

மற்றும் பல்ைவத்தியச்ெசலவு ேபான்ற ேமலதிகச்ெசலவுகைள அவர்கள் ெதாடர்ந்து
ெசலுத்தேவண்டும்.

எப்படி ெபற்ேறாrன் பங்களிப்புத்ெதாைக கணிப்பிடப்படுகின்றது?
பங்களிப்புப்பணம் ஒருபகுதி அடிப்பைட ெதாைகயாக

300.‐ Sfr

ெகாண்டுள்ளது. மறுபகுதி ெசாத்து மற்றும்

வருமானம் என்பனவற்றின் அடிப்பைடயில் தனித்தனிேய கணிப்பிடப்படும். இப்படி கணிப்பிட்டு வரும்
பகுதிகள் ேசர்ந்து வரும் ெதாைகதான் மறுபகுதியாக அைமயும். வrெசலுத்தப்பட ேவண்டிய ெமாத்த
வருமானத்தில் இருந்து வருமான அடிப்பைடயிலான பகுதி கணிப்பிடப்படும். வrெசலுத்தப்பட
ேவண்டிய ெசாத்து ஒரு தனிநபருக்கு

150 000.‐ Sfr

க்கும், திருமணமானவருக்கு 250 000.‐ Sfr க்கும்

ேமற்படுமாயின் கவனத்தில்ெகாள்ளப்படும்.
பாதுகாப்புநடவடிக்ைகயின் வrயத்ைத
ீ
ெபாறுத்து ெபற்ேறாrன் பங்களிப்புத்ெதாைகக் கணிப்பு
ேவறுபடும்.


தங்கைவத்து வழங்கப்படும் நடவடிக்ைக

(stationäre Massnahme)

கணிப்பு ேமேல உள்ள விவrப்பின்படி இடம்ெபறும்.


நாளாந்த ெசயல்திட்டம்

(Tagesstruktur)

ேமேல குறிப்பிட்டவாறு கணிப்பிட்டெதாைகயில்


50% ெசலுத்தேவண்டும்.

ெவளியில் இருந்தபடி ெபறும் சிகிச்ைச (Ambulante

Massnahme)

(உதாரணம் குடும்பத்திற்கு

சமூகவாழ்வியல்நலன் சார்ந்த கல்வி வழங்கல்) கணிப்பிட்டெதாைகயில்

25%

ெசலுத்தேவண்டும்.


ெவளியில் இருந்தபடி ெபறும் சிகிச்ைச (உதாரணம் உளவியல் சிகிச்ைச) ஏற்படும் ெசலவில்
ெபற்ேறார்

10% ெசலுத்தேவண்டும் .ெசலவிற்கான

ெபாறுப்பு மருத்துவக்காப்புறுதி ஆயின்

காப்புறுதி அடிப்பைடப்பணம் (Franchise), காப்புறுதிவிலக்கு

(Selbstbehalt) ேபான்றைவ

ெபற்ேறாrன் ெபாறுப்பாகும்.

ெபற்ேறாrன் பங்களிப்புத்ெதாைகயில் எங்களுக்கு சம்மதம் இல்லாவிடின் நாங்கள் என்ன
ெசய்யமுடியும்?
இைளேயார் அரசசட்டத்தரணியின் பங்களிப்புத்ெதாைகத் தீர்மானத்திற்கு எதிராக 30 நாட்களுக்குள்
ஆட்ேசபைன ெதrவிக்கலாம். அதன்பின் சூrச்மாநில ேமல்நீதிமன்றத்தின் விதிமுைறகளின்படி,
குடும்பத்தின் பணத்ேதைவ கணிப்பிடப்பட்டு, பங்களிப்புத்ெதாைக மறுபrசீ லைன ெசய்யப்பட்டதன் பின்னர்
அதற்கு முடிவு எடுக்கப்படும். அந்த முடிவுக்கு எதிராக சூrச்மாநில நீதி மற்றும் உள்துைற
நிர்வாகத்திடம் (Direktion

der Justiz und des Innern des Kantons Zürich) ேமல்முைறயீடு

ெசய்துெகாள்ளலாம். ேமல்முைறயீட்டிற்க்கு கட்டணம் ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்

