Ласкаво просимо до
Магдебурга

ПЕРШІ КРОКИ

1. ОРГАНІЗУЙТЕ ПРОЖИВАННЯ НА ПЕРШІ КІЛЬКА НОЧЕЙ
Якщо можливо, організуйте місце для ночівлі в Магдебурзі на перші три-чотири дні.
a) друзі, знайомі
Ви можете запитати у друзів та знайомих у Магдебурзі та околицях. Або, можливо, у вас
є знайомі в інших містах, у яких є друзі та родина в Магдебурзі.
b) Онлайн-платформа для допомоги в приватному житлі
Багато людей у Магдебурзі хочуть допомогти. Вони забезпечують біженців з України
ліжками у своїй приватній квартирі чи будинку. На сайті www.unterkunft-ukraine.de ви
знайдете численні пропозиції. Будь ласка, зв’яжіться безпосередньо з цими людьми!

2. РЕЄСТРАЦІЯ В ІММІГРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ
Ви повинні спочатку зареєструватися в імміграційній службі як біженець з України, щоб
отримати подальшу допомогу. Тут ви також можете дізнатися, як подати заяву до служби
соціального захисту населення на (фінансову) підтримку на проживання, харчування та
медичну допомогу. Для реєстрації візьміть із собою паспорт та всі наявні документи. В
імміграційній службі є люди, які допоможуть вам із регестрацією, наприклад, з ерекладом
формулярів та розмов.
Іміграційна служба | Breiter Weg 222 | 39104 Магдебург
понеділок з 8 до 12 | вівторок з 8 до 12 та з 14 до 17 | середа з 8 до 12 | четвер 8 до 12 |
п'ятниця 8 до 12 | Подати заявку на зустріч за електронною адресою ukraineabh@ewo.magdeburg.de

3. ЗВЕРНУТИСЬ ДО СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЖИТЛОВОГО ЗАХИСТУ
Ви можете подати заяву до служби соціального та житлового захисту на соціальні
виплати від держави, наприклад, пільги на харчування, особисту гігієну та охорону
здоров’я. Там вам також організовують проживання.
У службі соціального захисту не завжди є перекладач. Для впевненості можна взяти
друзів чи знайомих для допомоги з перекладом.
Служба соціального та житлового захисту | Georg-Kaiser-Straße 3 | 39116 Магдебург
понеділок з 9 до 12 | вівторок з 9 до 12 та з 14 до 17.30 | п'ятниця з 9 до 12
Будь ласка, зверніться до сервісного пункту біля входу.

4. ЗНАЙТИ (НОВИХ) ДРУЗІВ
У місті багато культурних, соціальних та спортивних заходів. Інформацію можна
знайти на веб-сайті міста Магдебург за адресою www.magdeburg.de та у міграціонному
путівнику за адресою www.willkommen-in-magdeburg.de.
Існують також різні організації, які надають підтримку для зустрічі з іншими людьми,
наприклад, міжнародне товариство Саксонії-Ангальт (Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt)
в einewelt haus, за адресою Schellingstraße 3-4, 39104 Магдебург. Також можна
скористатися консультаціями рідною мовою (телефон 0049 391 5371 225).
В Магдебурзі існує Німецько-Українська Асоціація Саксонії-Ангальт (Deutsch-Ukrainische
Vereinigung Sachsen-Anhalt e.V.): www.ukraine-sachsen-anhalt.de
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