Робота в Німеччині

З посвідкою на проживання відп.
до ст.24 Закону про перебування
Вам дозволено працювати.
Для деяких видів діяльності необхідно
відвідати курс німецької мови та / або
підтвердити знання.
Професійна підготовка потрібна для багатьох
видів робіт. Ви маєте освіту чи диплом?
Визнайте свою кваліфікацію!
Визнання професійної
кваліфікації
У Вас є підтвердження чи диплом
про здобуту професію? Тоді Вашу
кваліфікацію перевірять, щоб можна
було працювати за цією професією.
Особиста консультація:
Frau Begzada Velic / INBAS GmbH
Агенство зайнятості Bad Homburg
 0151 55565548
Попередній запис:
 anerkennungsberatung-badhomburg@inbas.com
 www.anerkennung-in-deutschland.de

Федеральне Агенство
зайнятості

Водійські права
Усі громадяни України, які мають
національне
(українське)
або
міжнародне
посвідчення
водія
можуть керувати транспортними
засобами у Федеративній Республіці
Німеччина. Тип транспортного засобу залежить від
категорії зазначеної у водійських правах.

Інформація для
біженців
з України

Переклад українського посвідчення водія мати при
собі не потрібно.
Якщо Ви за місцем проживання прописані у
Німеччині (в установі з реєстрації громадян за
адресою), то водійські права дійсні 6 подальших
місяців.
Після
цього
потрібне
водійське
посвідчення ФРН.
Своєчасно подайте заяву на отримання німецького
посвідчення водія в Орган видачі водійських прав
(Fahrererlaubnisbehörde) Районного Управління!
 bis@hochtaunuskreis.de

 06172 9990

Пропозиції волонтерів
Більше інформації щодо цього Ви
можете отримати у Вашій Ратуші,
зокрема про добровільні мовні
зустрічі.
Hochtaunuskreis.de /
Integreat-додаток
Актуальну інформацію можна знайти
на нашому сайті в Інтернеті.
 www.hochtaunuskreis.de
Menü, Aktuelles, Hilfe für Menschen aus der Ukraine

Допомога у пошуку роботи
Бюро зайнятості підтримує у пошуку, консультує
та виступає посередником. Якщо у Вас відсутні
певні знання, може надати індивідуальну
допомогу.

Крім того, додаток для смартфонів Integreat
пропонує додаткову інформацію
 https://integreat.app/hochtaunuskreis

Бюро зайнятості
Agentur für Arbeit
Ober-Eschbacher-Str. 109
61352 Bad Homburg
 06172 4869116 або  0800 4555500
 BadHomburg@Arbeitsagentur.de

Редактор:
Hochtaunuskreis - Der Kreisausschuss
Leitstelle Integration, WIR Koordination
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Ласкаво просимо до Hochtaunuskreis
Які мої перші кроки?
Де отримати гроші на проживання?
Як мені знайти роботу?
Де я можу вивчити німецьку мову?
Де я можу знайти догляд за моїми дітьми?
В яку школу мають ходити мої діти?
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Ви зможете знайти початкову
інформацію про це саме тут...

Реєстрація за місцем проживання
У відділі реєстрації мешканців
повідомте свою нову адресу. Ви
отримаєте
свідоцтво
про
реєстрацію. Без свідоцтва про
реєстрацію Ви не отримаєте жодної
допомоги .

Виплати на проживання
Ви можете отримувати соціальну
допомогу відповідно до Кодексу
соціального забезпечення (SGB II).
Для цього вам треба мати


посвідку на проживання (Aufenthaltstitel)
відповідно до ст.24 Закону про перебування
або

тимчасове посвідчення легального
перебування в країні (Fiktionsbescheinigung)
З заявою на одержання соціальної допомоги
звертатися до місцевого центру зайнятості
(Jobcenter). Заяву та всю інформацію знайдете на
інтернетній сторінці.
Попередній запис на прийом:
 Team-Ukraine@hochtaunuskreis.de
 06172 999 8999
Банківський рахунок
Якщо у Вас є німецький поточний рахунок в банку,
то Ваші соціальні виплати будуть перераховані
туди. Це спрощує роб.процеси. Поточні рахунки
можна відкрити в будь-якій фінансовій установі
Німеччини. Деякі банки не стягують комісію за
рахунок для біженців з України.
Вакцинація проти Covid-19
Вакцинація
біженців
можлива
щодня з 10:00 до 18:00 без запису
на прийом у центрі вакцинації в
районі Hochtaunus (Адреса: Am Grünen Weg 1, 61352 Bad Homburg).
Мед.страхування не потрібне.

Потреба в одязі
Склади одягу та меблів в районі
Hochtaunuskreis пропонують речі за
невелику плату.
Вони знаходяться в Бад-Гомбурзі /Bad Homburg,
Фрідріхсдорфі /Friedrichsdorf, Кенігштайні /
Königstein,
Ной-Анcпах
/Neu-Anspach,
Оберурзелі /Oberursel та Узингені /Usingen.
Державна програма вивчення
німецької мови Deutsch-4U
Ви можете відвідати безкоштовний
мовний курс Deutsch-4U.
Для цього необхідно зареєструватися. Відповідні
пропозиції є у Бад-Гомбурзі, Кронберзі,
Кенігштайні, Оберурзелі, Шміттені, Штайнбаху та
Узингені.
Зв'яжіться з нами:
vhs-hochtaunus  06171 58480
Starthilfe Hochtaunus  06081 5841443
InSL-Sprache-Lesen-Lernen  06172 2658945
IB Deutschkurse  0171 9198194
Більше інформації на:
 https://integreat.app/hochtaunuskreis/de/sprache/
Iнтеграційний курс
Ви можете відвідати інтеграційний курс. Для
цього необхідно подати заявку, до якої потрібно
додати копію паспорта та копію свідоцтва про
реєстрацію
Зареєструватися та подати заявку можна тут:
Iнтеграційні курси у Hochtaunuskreis:
vhs-hochtaunus  06171 58480
Füllerstr. 1—61440 Oberursel
 integration@vhs-hochtaunus.de
IB Deutschkurse  06172 9175401
Siemensstr. 8-10—61352 Bad Homburg v.d.Höhe
 deutschkurse-bad-homburg@ib.de

Більше інформації на
 https://bamf-navi.bamf.de (Deutsch / Englisch)

Школa
Реєстрація для прийому в школу
(діти 6-18 років). Передумовою є
наявність реєстраціі по місцю проживання.
Прийом учнів з України здійснюється Приймальноконсультаційним центром Державного Управління
Освіти (Staatl.Schulamt)
Для подачі заяви неохідні:





Копія посвідчення особи (дитина)
Копія свідоцтва про реєстрацію
Контактні дані батьків або законних опікунів

Будь ласка, висилайте на адресу:
 NDHS.SSA.BadVilbel@kultus.hessen.de
Після перевірки документів буде надісілане повідомлення сім’ям та школам за місцезнаходженням.
Усі діти та молодь з України можуть бути прийняті до
школи
без
попереднього
медичного
огляду.
Управління охорони здоров’я своєчасно та за
спрощеною формою проведе необхідне обстеження.
Реєстрація в управлінні охорони здоров’я здійснюється
через школи.
Атестати про закінчення школи
Іноземні атестати про закінчення школи
перевіряються Державним Управління
Освіти м.Дармштадт.
Після цього видається свідоцтво про визнання /
еквівалентність німецькому шкільному атестату або
атестату про закінчення школи .
 https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/
bildungsnachweise/auslaendische-schulischeabschluesse

