ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО ОКРУГУ ГАЙЛЬБРОНН
ПЕРШ
І КРОКИ ДЛЯ УКРАЇ НСЬКИХ БІ ЖЕНЦІ В
05.09.2022 (Ukrainisch)

Перші кроки пі сля прибуття до округу Гайльбронн і поселення
- Реєстраці я за мі сцем проживання:
Зареєструйтеся в муні ципалі теті за мі сцем вашого проживання (у паспортному столі ). Це
важливо, щоб вас внесли в реєстр мі граці йного органу, щоб ви могли подавати заявки на
допомогу, а ваших ді тей можна було влаштувати в навчальні заклади округу Гайльбронн.
-

Подбайте, щоб і з вами можна було зв’язатися поштою:
Розмі сті ть своє прі звище на поштові й скриньці , щоб вам доходила пошта ві д офі ці йних
установ. Або, реєструючись, укажі ть альтернативного отримувача кореспонденці ї .

-

Реєстраці я в мі граці йному органі :
Пі сля реєстраці ї в паспортному столі вам листовно призначить ві зит мі граці йний орган. Пі д
час цього ві зиту вас внесуть у реєстр і ви зможете подати заявку щодо посві дки на
проживання, а також щодо дозволу працювати. У цей час праці вники служби дуже завантажені ,
тому будь ласка, не намагайтеся записатися на ві зит самості йно.

-

Ві дкриття рахунку в мі сцевому банку або ощадні й касі

-

Переві рка страхового захисту:
Деякі види страхування (наприклад, медичне) у Ні меччині обов’язкові . Працевлаштовані з
доходом понад 520 євро (з 1 жовтня) самі вибирають й оформлюють медичну страховку.
Додаткові ві домості : https://www.germany4ukraine.de/hilfeportalde/gesundheitsversorgung.
Окрі м обов’язкових виді в страхування, є й доброві льні , але дуже рекомендовані — наприклад,
приватне страхування циві льно-правової ві дпові дальності . Додаткові ві домості :
https://handbookgermany.de/de/supplementary-insurance.

Фі нансова пі дтримка й медичне обслуговування
Починаючи з 1 червня 2022 р. украї нські бі женці , що потребують допомоги, найчасті ше отримують
ї ї на таких пі дставах:



другий том Соці ального кодексу (SGB II) (базове забезпечення осі б, що шукають роботу)
або
дванадцятий том Соці ального кодексу (SGB XII) (базове забезпечення за ві ком і в разі
зниження працездатності ).

Отримувачі допомоги мають доступ і до обов’язкового медичного страхування (GKV), а також до
соці ального страхування на випадок потреби в догляді .
Щоб отримати допомогу, треба подати заявку. Докладні ші ві домості про можливу допомогу, а
також бланк заявки можна знайти тут: www.landkreis-heilbronn.de/hilfe-ukraine.
Окрі м того, і нформаці ю про допомогу на пі дставі SGB II див. тут: www.jobcenter-landkreisheilbronn.de/thema/ukraine/. Якщо вам термі ново знадобиться допомога ще до того, як
розглянуть вашу заявку на пі дставі SGB II, зверні ться до центру зайнятості .
Подати заявку вам допоможе і нтеграці йний менеджер / соці альна служба в громадському
прихистку або і нформаці йний центр для украї нці в (Infopoint Ukraine) в Гайльброннському
окружному управлі нні .
Пересування в окрузі Гайльбронн
Мешканці округу Гайльбронн, що отримують допомогу на пі дставі SGB II і XII, а також прохачі
притулку можуть отримати квиток на транспорт компані ї HNV. І деться про соці альний варі ант

квитка «Sahne-Ticket II» (звичайна ці на: 53,50 євро). Квиток чинний у всі й ці й транспортні й
мережі , і ним можна користуватися в будні (з понеді лка по п’ятницю) з 8 години, а на вихі дних —
ці лий день. Власна частка в ці ні квитка тепер становить 20 євро на мі сяць. Решту оплачує округ
Гайльбронн.
Докладні ше: https://www.h3nv.de/fahrscheine/fahrkarten-preise/mobilitaetsticket.
Догляд за ді тьми і шкі льне навчання
Ві ддати дитину в дошкі льний заклад у Ні меччині можна, якщо ї й виповнився рі к. Щоб ді знатися
про наявні варі анти, зверні ться до муні ципальних органі в за мі сцем проживання. Можливо, вашу
дитину поставлять у чергу дошкі льного закладу (якщо будете переї здити, не забудьте про це
пові домити, щоб дитину прибрали з черги).
Ді ти й пі длі тки з-за кордону повинні йти у школу щонайпі зні ше за ші сть мі сяці в пі сля
прибуття. Але право на осві ту вони мають одразу по приї зді .


Ді ти 6—9 р. (початкова школа): 6—9-рі чні ді ти-переселенці звичайно ві дві дують
мі сцеву початкову школу. У деяких школах є мовні пі дготовчі класи (VKL). Записувати
дитину в мі сцеву початкову школу потрі бно самості йно (як саме, ді знайтеся в
муні ципалі теті ).
Пам’ятайте: родини, поселені в муні ципальному громадському прихистку, за кі лька тижні в
звичайно переселяються в соці альне житло (воно може бути зовсі м в і ншому мі сці ). Тому
радимо записувати дитину в мі сцеву початкову школу ті льки тоді , коли оселитеся на
новому мі сці .



Ді ти/пі длі тки 10—14 р. (середня школа): Пі сля реєстраці ї в паспортному столі дані
новоприбулих з Украї ни школярі в ві ком ві д 10 до 14 рокі в передаються окружному
управлі нню. Школярі отримують листа-запрошення пройти оці нний тест. Пі сля того ї х
розподі ляють до ві дпові дних шкі л з мовним пі дготовчим класом за мі сцем проживання.
Першні ж записувати дитину в школу, дочекайтеся листа-запрошення. Опанувавши
навчальну програму, дитина зможе претендувати на будь-який рі зновид атестата. Якщо
маєте запитання, до ваших послуг пані Ельжбета Яворська (Elzbieta Jaworska), тел.
07131 994-8465, ел. пошта: Elzbieta.Jaworska@landratsamt-heilbronn.de.



Молодь 15—18 р. (професі йна осві та): Якщо на 15—18-рі чну особу з Украї ни поширюється
обов’язок здобувати осві ту, вона отримає листа ві д дирекці ї того чи того закладу
професі йної осві ти і зможе влаштуватися на ві дпові дну форму навчання з можливі стю
вчити ні мецьку. Опанувавши навчальну програму, дитина зможе претендувати на будь-який
рі зновид атестата. Дові дки щодо цього дає пані Геттлер (Hettler) з Гайльброннської
школи і м. Андреаса Шнайдера (Andreas-Schneider-Schule Heilbronn), тел. 07131 928110, ел. пошта
alexandra.hettler@ass-hn.de.

І нформаці я рі зними мовами (добі рка ресурсі в)
- Germany4Ukraine:
www.germany4ukraine.de
-

Уповноважена федерального уряду з питань мі граці ї , бі женці в й і нтеграці ї :
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine

-

Handbook Germany:
www.handbookgermany.de
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