Шановні пані та панове, ми створили для вас контрольний список. У ньому ви можете
побачити, які кроки вам потрібно зробити далі. Ми просимо вас дотримуватися цього списку.
Якщо у вас є питання, будь ласка, зв'яжіться з нами. З нами можна зв'язатися за телефоном
0160 1507186 або електронною поштою: ukrainehilfe@gross-zimmern.de.

Контрольний список реєстрації для українських біженців
Ви повинні зареєструватись у муніципалітеті міста Groß-Zimmern. Тут ми збираємо
ваші дані, а також ваші контактні дані. Будь ласка, візьміть із собою посвідчення
особи (паспорт) та свідоцтва про народження ваших дітей.
Реєстрація відбувається у відділі у справах громадян (Bürgerbüro)
Адреса відділу у справах громадян: Rathausplatz 1, 64846 Groß-Zimmern
Відвідування відділу у справах громадян можливе лише за попередньо призначеною
зустріччю. Призначити зустріч можна за адресою:
https://www.gross-zimmern.de/rathaus-politik/verwaltung/buergerbuero/
Заява на отримання посвідки на проживання відповідно до § 24 (1) в імміграційному
бюро (Ausländerbehörde) округу Darmstadt-Dieburg.
Найкраще зробити це онлайн. Після цього ви отримаєте письмове запрошення на
зустріч у імміграційному бюро.
Адреса імміграційного бюро: Albinistr. 23, 64807 Dieburg.
Клопотання на отримання допомоги відповідно до Закону про пільги для осіб, які
шукають притулку, у Департаменті імміграції та біженців округу Darmstadt-Dieburg
Після схвалення вашого клопотання ви отримаєте грошову допомогу та медичну
допомогу.
Ми підготували для вас коротке клопотання німецькою/українською мовами, яке
потрібно заповнити, підписати і потім відправити до округу Darmstadt-Dieburg або
електронною поштою, або звичайною поштою.
Формуляр клопотання за посиланням:
Formulare: Landkreis Darmstadt Dieburg - Kreisverwaltung (ladadi.de)
Адреса Департаменту імміграції та біженців округу Darmstadt-Dieburg:
Fachbereich Zuwanderung und Flüchtlinge des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Jägertorstraße 207 (Kreishaus Darmstadt, Trakt 8 (Pavillon)) 64276 Darmstadt
Електронна пошта: asyl@ladadi.de

Банківський рахунок
Для отримання грошової допомоги вам потрібен рахунок у німецькому банку. Для
відкриття рахунку необхідні такі документи:
 Свідоцтво реєстраційного бюро (Einwohnermeldeamt) про прописку в Німеччині
 Ваш паспорт
 Податковий номер (він буде надісланий вам автоматично, або ви можете
запросити його у Відділі у справах громадян приблизно через 5 днів після
реєстрації). Зазвичай податковий номер можна надіслати до банку пізніше.

Мовні курси

Якщо ви хочете взяти участь у мовних курсах або загалом вас цікавлять освітні
пропозиції, зв'яжіться з нами тут:
Консультація з питань освіти - Soniya Raissi
Телефон: 06151/881-2196
Електронна пошта: s.raissi@ladadi.de

Контрольний список для дітей шкільного віку
Якщо у вас є діти шкільного віку або ваші діти підуть до школи наступного року, вам
необхідно записатися на прийом до державного департаменту у справах шкіл
(Schulamt).
Інформація та реєстрація у державному департаменті у справах шкіл
Адреса: Rheinstr. 95, 64295 Darmstadt
Телефон: 06151 3682-360
Електронна пошта: Susanne.Hajdu@kultus.hessen.de

Інша інформація
Після того, як ви зареєструєтеся та отримаєте дозвіл на проживання, ви отримаєте доступ до
ринку праці та зможете приступити до роботи
.

Медична допомога
Після того, як ви подали заяву на отримання допомоги від округу, ви зможете отримати так
званий сертифікат медичного страхування (Krankenschein), який завжди діє до кінця
кварталу. Сертифікат синього кольору призначений для звичайного візиту до лікаря, зелений
для візиту до стоматолога. Найкраще передати синій сертифікат лікареві загального
профілю (Hausarzt), який при необхідності може видати направлення до інших лікарів.
Важливо: сертифікат видається лише один раз на квартал та діє на весь квартал.
Педіатр: Kinder-und Jugendarztpraxis: Dr. Heil & Fr. Dr. Manus
Адреса: Kettelerstraße 1, 64846 Groß-Zimmern
Телефон: 06071 951017
Лікар загального профілю: Hausarztzentrum Groß-Zimmern
Адреса: Kreuzstraße 9, 64846 Groß-Zimmern
Телефон: 06071 48551
Лікар загального профілю: Gemeinschaftspraxis Dr. Menke
Адреса: Wilhelm-Leuschner-Str. 27, 64846 Groß-Zimmern
Телефон: 06071 951020
Стоматолог: Dr. Peter Klittich
Адреса: Georg-Dascher-Str. 12, 64846 Groß-Zimmern
Телефон: 06071 44547

В екстреному випадку:
112
116-117

Швидка допомога (Служба порятунку)
Чергова медична служба (ÄBD)

Чергова служба:
Штаб-квартира ÄBD у приміщенні клініки: Окружна клініка (Kreisklinik) міста

Groß-Umstadt.
Адреса: Krankenhausstraße 11, 64823 Groß-Umstadt.
Час роботи:
Пн, Вт, Чт з 19 годин,
Ср та Пт з 14 годин,
У вихідні та святкові дні цілодобово.

