சுவிஸ் பாடசாலை - கை் வி முலை

உயர்நிசல

உயர்தர ததொழிற் கல் வி
உயர்தர சிறப் புப் பரீடச
் ைகள்
Höhere Fachprüfungen
ததொழிற் கல் விப் பரீடச
் ைகள்
Berufsprüfungen

உயர்நிலைப் பள் ளிகள்

உயர்தர
ததொழிற் கல் விப்
பள் ளிகள்
Höhere Fachschulen

உயர் கல் லூரிகள்
Fachhochschulen
Pädagogische Hochschulen

நிசல 2

தேற் ைொன்றிதழ்

ததொழிற் கல் வி
உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழ்
Berufsmaturität
சுவிஸ் ததசிய
ததொழிற் பரீடச
் ை
Eidgenössisches
Berufsattest
EBA
2 வருடங் கள்

சுவிஸ் ததசிய
ததொழிற் கல் விை் ைொன்றிதழ்
Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis EFZ
3 அல் லது 4 வருடங் கள்

உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழ்
Fachmaturität
FMS
4 வருடங் கள்

பல் கசலக்கழகங் கள்
Universitäten, ETH

அதி உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழ்
பல் கசலக்கழக
நுசழவு
Gymnasiale
Maturität
4 வருடங் கள்

இலடவவளிக் கை் விவாய் ப் பு Brückenangebote

3 வருடங் கள் மேை் சான்றிதழ் நிலை 1
(இலடநிலை Oberschule, உயர்நிலை

Realschule, அதி உயர்நிலை

Sekundarschule)
6 வருடங் கள்
2 வருடங் கள்

உயர்நிலை
Untergymnasium
2 வருடங் கள்

கனிஷ்ட பொடைொசல

முன் பள் ளி (பாைர்

வகுப் பு)

Berufs- und Laufbahnberatung Glarus

கை் விமுலை-அருஞ் வசாை் களஞ் சியே்
அதி உயர் நிலை - Tertiärstufe
வதாழிை் கை் விப் பரீடல
் சகள்
Berufsprüfungen (BP)
ததொழிற் கல் விப் பரீடச
் ை சுவிஸ்
ததசிய ைொன்றிதசழப் தபற
வழிவகுக் கின்றது. இத்தசகய
ைொன்றிதழுடன் ததொழில்
புரிபவர்கள் ஆழேொன
தசகசேகள் ேற் றுே்
தசலசேத்துவே் ததசவப் படுே்
பகுதிகளில் பணியொற் றுகின்றனர்.
ததொழிற் பரீடச
் ைகசள
தேற் தகொள் வதற் கு அடிப் பசடத்
ததொழிற் கல் வியுே் அதத துசறயில்
பல ஆண்டுத் ததொழிற் பயிற் சியுே்
ததசவ.

உயர்தர சிைப் புப் பரீடல
் சகள்
Höhere Fachprüfungen (HFP)
உயர்தர சிறப் புப் பரீடச
் ைகள்
மூலே் ததொழில் புரிபவர்கள் ததசிய
ைொன்றிதசழப் தபறுகின்றனர்
ேற் றுே் அதிக தபொறுப் புகள்
ததசவப் படுே்
ததொழிற் துசறகளிற் கு
தசகசேயசடகின்றனர். பரீடச
் ை
அனுேதிக்கு அடிப் பசடத்
ததொழிற் கல் வி ேற் றுே் கூடுதலொக
ததொழிற் கல் விப் பரீடச
் ையுே்
(Berufsprüfung BP) அதத துசறயில்
பல ஆண்டுத் ததொழிற் பயிற் சியுே்
ததசவப் படுகின்றது.

உயர்தர வதாழிை் கை் விப்
பள் ளிகள்
Höhere Fachschulen (HF)
உயர்தர ததொழிற் கல் விப்
பள் ளிகளில் கல் வித்திட்டே் ,
முழுசேதபற் ற அடிப் பசடத்
ததொழிற் கல் விசய அடிப் பசடயொக
சவத்துக்
கட்டசேக்கப் படுகின்றது.
இக் கல் வித்திட்டத்சத உயர்
கல் லூரிகளுடன் (Fachhochschulen)
ஒப் பிடுே் தபொது பகுதி தநரே்
ததொழில் புரிந் து தகொண்டு குறுகிய
ேற் றுே் கூடிய பயிற் சிகளுடனொன
கல் விசயப் பயிலமுடியுே் . உயர்தர
ததொழிற் கல் விப் பள் ளிகள் நடுத்தர
அணியிற் சிறப் புத் ததொழில்
வல் லுனர்களுக் கு கல் வி ேற் றுே்
பயிற் சியுடன் கூடிய அறிசவ
வழங் குகின்றது.

உயர் கல் லூரிகளுே் (FH) பல் கசலக் கழகங் களுே் (Uni, ETH)
பட்டயப் படிப் புகள் ேட்டுேல் லொது முதுகசலப் படிப் புகசள
தேற் தகொள் ளவுே் வொய் ப் பளிக் கின்றன. (MAS, DAS,CAS)

உயர் கை் லூரிகள்
Fachhochschulen (FH)

பை் கலைக்கழகங் கள்
Universitäre Hochschulen/ETH

உயர் கல் லூரிகளில் நசடமுசற
ைொர்ந்த பயிற் சியுடன் கூடிய
பட்டயப் படிப் பு ேற் றுே்
பல் கசலக்கழக ேட்டத்தில்
தேற் படிப் புகசளயுே் பயின்று
முடிக்க முடியுே் . உயர் கல் லூரிக்
கல் வித்திட்டே் தரேொன சிறப் புை்
தையற் பொட்டொளர் அல் லது உயர்
நிறைவேை் று பணியொளரொகை்
தையற் படுே் ததொழிற் கல் வி
உயர்நிசலை் ைொன்றிதழ்
(Berufsmaturität) தபற் ற ததொழில்
வல் லுனர்கசள இலக் கொகக்
தகொண்டுள் ளது.
பல உயர் கல் லூரிப்
பட்டயக் கல் விகசள
முழுதநரேொகதவொ அல் லது
பகுதிதநரேொகதவொ கற் க முடியுே் .

பல் கசலக்கழகங் களில் பட்டயக்
கற் சகதநறிகள் கூடுதலொக
ஆரொய் ை்சிகசள சேயப் படுத்தி
அசேந் துள் ளன.
அதி உயர்நிசலை் ைொன்றிதசழப்
(Gymnasiale Maturität) தபற் ற
ேொணவர்கசள இலக் கொக சவத்தத
இப் பட்டயக் கல் விகள்
அசேக் கப் பட்டுள் ளன.
ததொழிற் கல் வி உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழுடன் (Berufsmaturität)
தேலதிகேொன அனுேதிப் பரீடச
் ை
எழுதி அல் லது உயர் கல் லூரிப்
பட்டயத்துடனுே்
(Fachhochschulabschluss)
பல் கசலக்கழகங் களில்
பயிலமுடியுே் .

உயர்நிலைச் சான்றிதழ்
Fachmaturität (FM)

அதி உயர்நிலைச் சான்றிதழ்
Gymnasiale Maturität (GM)

உயர்தர நடுநிசலப் பள் ளி
(Fachmittelschule) பயின்ற பின்னர்,
தேலதிகேொக ஓரொண்டு பயிற் சியுே்
கல் வியுே் ைொர்ந்த கற் சகதநறியின்
மூலே் உயர்நிசலை் ைொன்றிதசழப்
தபற் றுக் தகொள் ள முடியுே் .
ததொழிற் கல் வி உயர்நிசலை்
ைொன்றிதசழப் (Berufsmaturität)
தபொலதவ உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழுடனுே் (Fachmaturität)
உயர் கல் லூரிகளில் (Fachhochschule)
நுசழய முடியுே் .

அதி உயர்நிசலை் ைொன்றிதழ்
பல் கசலக்கழகத்தில்
பட்டயக் கல் விசயக் கற் கத்
தசகசே அளிக்கின்றது. ஒரு வருட
தேலதிக ததொழிற் பயிற் சியுடன்
உயர் கல் லூரிகளில் (Fachhochschule)
கற் பதற் கொன அனுேதியுே் உண்டு.

மேை் சான்றிதழ் நிலை 2 - Sekundarstufe II
சுவிஸ் மதசிய
வதாழிை் பரீடல
் ச
Berufliche Grundbildung EBA

சுவிஸ் மதசிய
வதாழிை் கை் விச் சான்றிதழ்
Berufliche Grundbildung EFZ

வதாழிை் கை் வி உயர்நிலைச்
சான்றிதழ்
Berufsmaturität (BM)

சுவிஸ் ததசிய
ததொழிற் பரீடச
் ையுடனொன
அடிப் பசடத் ததொழிற் கல் வி 2
ஆண்டுகொலே் வசர தைல் லுே் . இக்
கற் சகதநறியில் ததொழிற் பயிற் சி
ேற் றுே் சகதவசலை்
தையற் பொடுகதள முன்னிசல
தபறுகின்றன.

சுவிஸ் ததசிய ததொழிற் கல் விை்
ைொன்றிதழுடனொன அடிப் பசடத்
ததொழிற் கல் வி, கற் குே் ததொழிசலப்
தபொறுத்து 3-4 வருடங் கள் வசர
தைல் லுே் .
இக் கற் சகயின் தபொது
ததொழிலிற் கு கட்டொயே்
ததசவப் படுே் கல் வியுே்
பயிற் சியுே் பயிற் றுவிக்கப் படுே் .

சுவிஸ் ததசிய ததொழிற் கல் விை்
ைொன்றிதழுடனொன அடிப் பசடத்
ததொழிற் கல் வி கற் குே் தபொததொ
அல் லது கற் று முடிந் த பின்னதரொ
ததொழிற் கல் வி உயர்நிசலை்
ைொன்றிதழுக் கொன கற் றசல
தேற் தகொள் ள முடியுே் .
இை்ைொன்றிதழ் உயர் கல் லூரிகளில்
பட்டயப் படிப் சப தேற் தகொள் ளத்
தகுதியுசடயவரொக் குே் .
தேலதிகேொக அனுேதிப் பரீட்சை
எழுதுவதன் மூலே்
பல் கசலக்கழகங் களில் கற் குே்
அனுேதியுே் தபறலொே் .

அடிப் பசடத் ததொழிற் கல் விதநறிகள் (EBA, EFZ) ததொழிற் பயிற் சி ,
ததொழிற் கல் லூரிக் கல் வி, தேலதிக வகுப் புகள் எனுே் அடிப் பசடயில்
கட்டசேக்கப் பட்டுள் ளது. இதசன நிறுவனங் கள் பயிற் சிப் பட்டசறகள்
ேற் றுே் ததொழிற் கல் லூரிகளில் தேற் தகொள் ளலொே் .

