Важлива інформація та допомога для наших громадян України
Ми щиро вітаємо Вас і хотіли б зробити ваш приїзд трохи простіше у ваш важкий час.
Ось кілька важливих моментів, узагальнених для вас:
Ви вже знайшли житло і хотіли б залишитися там?
Ви можете залишитися в Німеччині без попередження до 3 місяців.
Однак через 3 місяці ви повинні зареєструватися особисто у відповідному місті або
муніципалітеті в реєстраційному кабінеті мешканців.
Банківський рахунок:
Бажано відкрити німецький банківський рахунок / соціальний рахунок.
Це дозволяє отримувати соціальні виплати та витрати e.B. на Sparkasse 1,-- € плата за
управління рахунком на місяць.
Реєстрація/реєстрація в муніципалітеті Гессдорфа (відділ реєстрації мешканців):
Будь ласка, зареєструйтесь у відділі реєстрації мешканців муніципалітету Хесдорф,
вул.Ханнбергер, 5 у 91093 Heßdorf (реєстраційна контора резидентів) після запису на
прийом за телефоном (тел.-Nr. 09135-73739-0). Подальша реєстрація контактної форми
(це необхідно заповнити онлайн) в районному офісі Erlangen буде передана для вас тут.
Введіть доступну адресу електронної пошти.
У той же час ви також можете подати заяву на підтримку соціальних виплат „пільги
згідно з Законом про пільги для шукачів притулку (AsylblG)“.
Для цієї програми вам також знадобиться банківський рахунок.
Як ви можете собі уявити, наразі обробка заявок триває кілька тижнів. Протягом цього
часу ви отримаєте від районного офісу в Ерлангені запит особисто з’явитися в
імміграційний офіс (Ерланген).
Запит буде надіслано вам електронною поштою. З цієї причини важливо вказати дійсну
адресу електронної пошти під час реєстрації в відділі реєстрації мешканців.
Будь ласка, візьміть із собою фотографію біометричного паспорта на цю зустріч
(Ausländeramt). Не можна фотографуватися в районному відділенні!
Під час прийому ви отримаєте тимчасове посвідчення „Fiktionsbescheinigung“. Це дає
вам доступ до ринку праці. Термін дії сертифіката – 6 місяців.
Районний офіс наразі не надає перекладачів з української мови. Також використовуйте
програми перекладу на своєму мобільному телефоні!
Приблизно через 2 місяці ви отримаєте ще одне запрошення з імміграційного офісу в
Ерлангені на особисту зустріч. Тут ви отримаєте остаточний сертифікат. Тепер це дає
право на перебування максимум 2 роки з моменту в’їзду.
Пересування:
Вам не потрібен квиток, щоб подорожувати безкоштовно. Вам потрібно лише мати
можливість пред'явити документ, що посвідчує особу. Громадський транспорт включає,
серед іншого:
•
•
•
•

Автобуси (без міжміських автобусів)
Трамваї, Легка залізниця
Метро, S-Bahn
Місцеві поїзди, такі як Regionalbahn (RB) та Regionalexpress (RE)

Якими автобусами та поїздами не можна користуватися безкоштовно?
•
•

Поїзди далекого прямування, такі як ICE, IC, EC, Flixtrain (FLX)
Міжміські автобуси, такі як Flixbus, Eurolines, BlaBlaBus

Догляд за дітьми:
Діти можуть відвідувати дитячий садок або школу в Німеччині.
Після 3 місяців первинної реєстрації діти шкільного віку повинні бути зараховані до
школи.
Будь ласка, повідомте себе за адресою:
https://schulamt-erlangende/info/ukraine/ab5-schulen-erlangen
Для наших менших дітей (не шкільного віку) ми в даний час знаходимося в процесі
створення групи матері-дитини.
Вивчайте мову
І в Гессдорфі, і в Гроссензебаху є добровільні мовні курси німецької мови, в яких ви
можете взяти участь:
Гессдорф:

Гроссензебах:

понеділок і середа
10 – 11.30 година
старший клуб
Grundschule Hannberg
Kirchensteig 2, 91093 Heßdorf

понеділок і п'ятниця
3 вечора
зал засідань
Gemeindezentrum
Am Hirtenberg 1, 91091 Großenseebach

У разі хвороби:
Якщо ви захворіли і хотіли б звернутися до лікаря, просимо вас запросити довідку про
стан здоров'я в районному відділенні за наступною адресою електронної пошти:
sachgebiet42@erlangenhoechstadt.de
Потім ви отримаєте це назад по електронній пошті
Вакцинація від корони:
У вас є можливість отримати щеплення безкоштовно в різних установах. У Хессдорфі
знову і знову пропонуються спеціальні кампанії з вакцинації. Існують фіксовані дати,
наприклад, в аптеці А 3 в промисловій зоні в Хесдорфі:
Середа та п'ятниця з 18:00 до 19:00. Тут ви також можете зробити безкоштовні експрестести Corona. Понеділок – п'ятниця з 09:00 до 11:00.
У вас ще немає грошей і вам потрібно щось поїсти / одяг?
Допомога біженцям муніципалітетів Хесдорф і Гросенсебах має їжу та одяг, доступні за
рахунок пожертвувань. В особливі дні їх можна підібрати в початковій школі в
Ханнберзі. Жінки допомоги біженцям будуть на вашому боці тут. Якщо їжі звідти
недостатньо для вас, ви також можете відвідати Erlanger Tafel за адресою Schillerstraße
52a. Якщо ви покажете свій український паспорт, ви отримаєте безкоштовне
харчування.

Асоціація психологічного догляду/захисту дітей:
У зв'язку з ситуацією, що склалася, багато батьків не впевнені, як боротися з
Поговорити зі своїми дітьми про тему війни.
Як ми можемо говорити з нашими дітьми про страшні події війни для всіх нас? Перш за
все, важливо поговорити з дітьми. Вони розуміють, що їхні батьки та оточення
хвилюються. Центри захисту дітей та ініціатива «Шаухін» зібрали кілька порад.
Як ми можемо говорити з нашими дітьми про страшні події війни для всіх нас? Перш за
все, важливо поговорити з дітьми. Вони розуміють, що їхні батьки та оточення
хвилюються. Центри захисту дітей та ініціатива «Шаухін» зібрали кілька порад.
Повідомлення, зручні для дітей, надають:

Пояснювальні відео логотипу ZDF: https://www.zdf.de/kinder/logo
В принципі, батьки також можуть мати консультації з нашими
Психологи можливі, крім того, батьківський телефон знаходиться під номером
0800 111 0550 безкоштовно.
Діти та молодь можуть звернутися за відповідним консультаційним номером телефону
116 111.

Контактна особа в Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf
Загальні: тел. 09135-737390 або buergerbuero@vg-hessdorf.de
Пряма мова: Розширення місіс Опель,
Секретаріат міських голів, контактна особа УКРАЇНА: 09135 / 73739-38

Contact person Flüchtlingshilfe Heßdorf e.V.
Нелла Деббелін
Телефон 0157-79799908

Години роботи та наявність телефону Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf
Понеділок

8 - 12 година

Вівторок

8 - 12 година

Середа з

8 - 12 година

Четвер

2 - 6 вечора

П'ятниця

8 - 12 година

