ЛАСКАВО ПРОСИМО
У РАЙОНІ ГАЙЛЬБРОНН
ПЕРШІ КРОКИ ДЛЯ УКРАЇ НСЬКИХ БІ ЖЕНЦІ В
07.04.2022 (Ukrainisch)

Перші кроки пі сля прибуття та проживання в районі Гайльбронн
- Реєстраці я за мі сцем проживання:
Будь ласка, зареєструйтеся в мі ські й ратуші за мі сцем проживання (ві дді л реєстраці ї
резиденті в - Einwohnermeldeamt). Це важливо для реєстраці ї в ві домстві у справах
і ноземці в (Ausländerbehörde), подання заяви на отримання пі льг та забезпечення шкі льних
мі сць для ді тей/пі длі ткі в в районі Гайльбронн.
-

Забезпечення отримання пошти:
Будь ласка, напиші ть своє і м’я та прі звище на поштові й скриньці , щоб забезпечити доручення
пошти ві д органі в влади та і нших органі в, або вкажі ть при реєстраці ї альтернативного
одержувача вашої пошти при реєстраці ї .

-

Реєстраці я в ві домстві у справах і ноземці в:
Пі сля реєстраці ї у ві дді лі реєстраці ї резиденті в, з вами зв’яжеться ві домство у справах
і ноземці в у письмові й формі , щоб назначити дату зустрі чі . На цьому прийомі ві дбувається
реєстраці я, подання заяви на дозві л на проживання та внесення дозволу на роботу. У зв’язку
з нині шні м напруженим графі ком просимо Вас не записуватися на прийом самості йно.

Фі нансова пі дтримка та надання медичної допомоги
Бі женці з Украї ни зазвичай мають право на пі льги ві дпові дно до закону про пі льги для шукачі в
притулку, якщо вони потребують допомоги. У рамках цього закону ви можете отримати фі нансову
пі дтримку та медичну допомогу. Щоб отримати додаткову і нформаці юта подати заяву на
отримання пі льг, ві дві дайте https://www.landkreis-heilbronn.de/hilfe-ukraine. До заяви
додайте копі юсві доцтва про реєстраці ю та копі ю паспорта(і в) заявника.
Зверні ть увагу, що наразі ми отримуємо велику кі лькі сть заяв. Пі льги зазвичай надаються
ретроспективно з дати подання заяви. У неві дкладних випадках, коли медичні послуги необхі дно
надати негайно або потрі бен фі нансовий аванс, звертайтеся до ві дді лу соці ального захисту за
телефоном гарячої лі ні ї з питань Украї ни (07131/994-1140).
Мобі льні сть в районі Хайльбронн
Наразі бі женці з Украї ни можуть безкоштовно користуватися всі ма автобусами і потягами
транспортної асоці аці ї «HNV» (регі он Гайльбронн). Прої зними документами служать квитки
«Help Ukraine Tickets», які ви, можливо, вже отримали ві д ні мецької залі зниці «Deutsche
Bahn» для пої зді в далекого сполучення, або ді йсні украї нські документи, що посві дчують особу.
Положення ді є до скасування.
Багатомовна і нформаці я (вибі р)
- Handbook Germany:
www.handbookgermany.de (украї нська, росі йська, англі йська)
- Germany4Ukraine:
www.germany4ukraine.de (украї нська, росі йська, англі йська)
- Уповноваженa федерального уряду з питань мі граці ї , бі женці в та і нтеграці ї :
www.integrationsbeauftragte.de/ukraine (украї нська, росі йська, англі йська)

