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Ласкаво просимо до Єни
Ми раді вітати вас в Єні Місто Єна намагається надати вам найкращу підтримку з усіх
питань та проблем Наведена нижче інформація має допомогти вам після прибуття в
Єну
Обов язок звітувати в службу громадян Єни
Українські біженці а також громадяни іншої третьої країни які через війну вимушені були
бігти з України автоматично зв язуються з Органом у справах іноземців після реєстрації у
Службі у справах громадян Ви отримаєте лист органу у справах іноземців з так званою
довідкою про реєстрацію шукача притулку Тому не потрібно домовлятися про час
прийому в органі у справах іноземців чи про особисту зустріч
Реєстрація в Агентстві обслуговування громадян Єни
безкоштовна
Дуже добре якщо ви по можливості візьмете з собою супроводжуючу особу яка володіє
німецькою мовою
Агентство обслуговування громадян Єни
розташоване за адресою Льобдерграбен
Будь ласка
перед візитом обов язково призначте дату прийому за телефоном
Часи роботи
 Понеділок
до
 Вівторок та четвер
 Середа
до
 П ятниця
до

години
до
години
години
години

Для реєстрації необхідно пред явити наступні документи
 Посвідчення особи або закордонний чи дитячий паспорт
 За наявності цивільні документи свідоцтво про народження свідоцтво про
шлюб
 Підтвердження від вашого орендодавця людини яка надає притулок про те що
ви вселилися в квартиру
форма підтвердження орендодавця

Якщо ваші особисті документи або дипломи доступні лише кирилицею прохання
попіклуватись про їх переклад латиницею
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Важливо ваше ім я має бути вказане на поштовій скриньці за вашою адресою
реєстрації щоб можна було доставити вашу пошту Якщо через переїзд ваша адреса
змінюється негайно повідомте про це до служби обслуговування громадян міста Єни
Пошук житла
Якщо ви ще не знайшли постійне житло то можете пошукати квартиру чи кімнату в
житлово будівельних кооперативах та на інтернет порталах
Корисні посилання
Огляд житлових кооперативів та
компаній з управління майном

ТОВ

домоуправління

Місцеве житлове товариство Єни

Пошук квартири та переїзд

Присадибний кооператив Єни

ТОВ Житлові послуги Єни

ТОВ Житло в Єні

Єнський будівельний кооператив

Житловий кооператив Західна
Лобеда
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Житловий кооператив Карл Цайс

Житловий кооператив Під
Лобдебургом

Житловий кооператив Долина
Заалє

Перелік районів Єни ви знайдете тут

Якщо ви реєструєтеся в Німеччині як місці вашого проживання то зобов язані
оплачувати податок за телерадіомовлення із розрахунку один податок на одне
домогосподарство Податок за телерадіомовлення фінансує телевізійні радіо та
інтернет передачі від державних німецьких мовників
Зареєструватися на оплату податку за
телерадіомовлення можна за посиланням

Знижена плата за мовлення

Подання заяви на отримання дозволу на проживання згідно
проживання

Закону про

Українські біженці а також громадяни родом з іншої третьої країни які змушені були
покинути Україну через війну після реєстрації в Службі обслуговування громадян Єни
автоматично реєструються у Відомстві у справах іноземців
Звертатися до Відомства у справах іноземців особисто або
записуватись на прийом заздалегідь не потрібно
Співробітники Відомства у справах іноземців зв яжуться з вами самі Для цього важливо
щоб з ви могли отримувати пошту наприклад у випадку розміщення в приватному
житлі треба вказати ім я та адресу людини в якої ви живете
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Звернення за пільгами за

базова безпека

Після того як ви подали заявку на отримання дозволу на проживання відповідно до
розділу Закону про проживання та отримали вигадане свідоцтво ви можете подати
заявку на отримання допомоги відповідно до
Книга друга Кодексу соціального
страхування Ви можете знайти заявку в Інтернеті або забрати її в цьому центрі
зайнятості міста Єна
Ви також можете
зв язатися з
електронною поштою
або по телефону
Особистий контакт або запис на зустріч не потрібні
заявка онлайн

Оформлення медичного страхування
Після подання заяви на отримання допомоги згідно Закону про виплати для шукачів
притулку
біженці будуть автоматично зареєстровані в
страховій компанії
Після реєстрації вони спочатку отримують лист від
за допомогою якого вони можуть отримати медичне обслуговування в рамках
страхових норм Після надання своєї біометричної фотографії паспортного формату в
вам зроблять карту з чіпом та відправлять її поштою
До подання заяви на допомогу згідно Закону про виплати для шукачів притулку
діє наступне
Біженці від війни з України отримають медичну допомогу у наступних випадках
У разі невідкладної необхідності лікування перелом кісток тощо витрати на лікування
бере на себе Фахова Соціальна Служба міста Єни
невідкладна допомога
Пошук місць в дитсадках та школах
В Німеччині діти віком від одного року мають законне право на місце в садку чи в
приватної няні Якщо ви хочете віддати свою дитину в садок чи до няні то ви можете
зареєструватися на інтернет порталі дитсадків міста Єни
Якщо вам
потрібна підтримка та порада у пошуку дитячого закладу для вашої дитини відправте
електронного листа на адресу
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інтернет порталі дитсадків міста Єни

огляд усіх шкіл Єни

В Німеччині відвідування школи є обов язковим для всіх дітей зазвичай з років Як
правило ви реєструєте свою дитину в початковій школі
класи загальній школі
класи а також гімназії
класи безпосередньо в школі яка відповідає віку учня
і знаходиться найближче до місця проживання Ви можете знайти шаблон запиту для
електронного листування зі школою нижче
Тема листа Реєстрація в школі для біженців з України
Додатки фото сторінок закордонного паспорту з особистими даними дитини
яка має піти до школи фото скан реєстрації місця проживання
Зміст Шановні пані та панове прошу Вас записати до школи
ім я та
прізвище дитини за можливістю вкажіть про попереднє шкільне навчання
знання іноземних мов та будь які інші особливості тощо Вкажіть також особу
яка володіє німецькою мовою та вкажіть ії телефон
З найкращими побажаннями
Ім я та прізвище
Якщо вам необхідна підтримка чи консультація з цих питань відправте електронного
листа на адресу
Кожен хто отримує соціальну допомогу
про пільги шукачам притулку
чи допомогу на дитину
пільги в рамках Пакету освіти та участі

або пільги відповідно до Закону
допомогу на житло
також має право отримати певні

До таких пільг відносяться







оплата харчування дитини в дитсадку та школі
фінансування екскурсій та поїздок
фінансова допомога на шкільне приладдя
участь у громадському та культурному житті
за потреби фінансування репетиторства
оплата транспорту
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Форми для заповнення ви знайдете тут

Вивчення німецької мови
Тюрингська Асоціація Народних Шкіл для дорослих
створив гарячу телефонну лінію з питань мовної підтримки для біженців з України
які прибули до Тюрингії Тут ви можете дізнатися про курси німецької мови Телефонні
консультації проводяться українською або російською мовами За цим посиланням ви
перейдете на відповідну сторінку
Також у Велком Центрі міста Єна
курсів німецької мови та інтеграційних курсів
Гете інститут

ви отримаєте інформацію щодо

та Німецький центр освіти дорослих
також пропонує мовні курси
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Тюрингська Асоціація Народних Шкіл для дорослих

Велком Центрі міста Єна

Німецький навчальний заклад для дорослих

Гете інститут

Пошук роботи професійного або університетського навчання
Якщо ви шукаєте роботу чи навчання ви можете спочатку пошукати роботу в
Федеральному агентстві зайнятості або в
центрі зайнятості міста Єна або
отримати консультацію Ви можете зробити це на сайті або в Інтернеті
Велком Центр
від Єна Економіка
допомогає фахівцям
з Німеччини і з за кордону та підприємствам знайти один одного Фахівці отримують
вичерпну консультацію щодо початкової орієнтації пошуку роботи подачі резюме і
багато іншого
Портал працевлаштування
поєднує в собі актуальні локальні оголошення
про роботу від різноманітних компаній та установ Єни а також оголошення з
поширених онлайн порталів
Мережа Тюрингії
дипломів

допомагає з визнанням атестатів та
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Федеральне агентство
зайнятості

Велком Центр

Мережа

Портал
працевлаштування

Тюрингії

Також може бути корисним розпитати людей із свого безпосереднього оточення тобто
друзів і знайомих Часто через особисті контакти відкриваються нові професійні
можливості
Міжнародний офіс

Єнського університету імені Фрідріха Шиллера
консультує українських біженців які зацікавлені в
навчанні в університеті щодо варіантів навчання вимог та підготовки до навчання
Інформацію можна знайти на сайті університету та міжнародного офісу
Біженці з України які у зв язку з поточними подіями знаходяться в Тюрингії і бажають
продовжити або розпочати навчання в одному з університетів Тюрингії можуть
звернутися безпосередньо до консультаційних служб для студентів
Усі важливі посилання можна знайти тут
Єнського університету імені
Фрідріха Шиллера

міжнародного офісу

консультаційних служб для
студентів

