Важливе повідомлення
для біженців з України
Очікується, що з 1 червня 2022 року фінансування ваших засобів до існування
перейде від районного управління Хайденхайма до центру зайнятості
Хайденхайма.


Якщо ви раніше отримували пільги відповідно до Закону про шукачів притулку
від районного управління Хайденхайма до 1 червня 2022 року, ми просимо вас
якнайшвидше подати заяву на отримання допомоги з безробіття 2 в центр
зайнятості Хайденхайм.



Ви знайдете нас за адресою Theodor-Heuss-Strasse 1 у Хайденхаймі.



Наш час роботи:
з понеділка до п'ятниці
з понеділка до середи
у четвер

08:00 - 11:30
13:00 - 16:00
13:00 - 17:30



Ми встановили вам на першому поверсі кілька інформаційних стійок
для попереднього збирання основних даних.



Будь ласка, заповніть анкету та принесіть її для реєстрації.



Потім ви отримаєте поштою пакет документів та запрошення на прийом для
подання заяви, на якій ми зможемо уточнити додаткові деталі. Будь ласка,
візьміть із собою на прийом вже заповнені та підписані документи заяви та, якщо
можливо, приходьте в супроводі перекладача. Якщо ви не дотримаєтеся часу
назначеної зустрічі, можуть виникнути затримки з виплатою допомоги.



Будь ласка, визначтеся завчасно в якій медичній страховій компанії ви бажаєте
застрахуватися.



Якщо у вас є банківський рахунок в Німеччині, це спростить і пришвидше обробку
вашої заяви. Якщо у вас ще немає банківського рахунку, будь ласка, визначитесь
з банком за вашим вибором і відкрийте рахунок до назначеного часу подачі
заяви до центру зайнятості.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
Ваш центр зайнятості в Хайденхаймі

Persönliche Daten / Особисті дані
Nachname
Прізвище
Vorname
Ім'я
Geburtsname
дівоче прізвище або
при народженні
Geburtsdatum, -ort
Дата та місто
народження
Geschlecht
Стать

Familienstand
Cімейний стан

 weiblich / жіноча
 männlich / чоловіча
 divers / тpетя гендерна категорія
 verheiratet / Oдруженa/-ий
 alleinstehend (ledig, geschieden) / незаміжня /-ий,
pозлученa/-ий
 alleinerziehend / мати одиначка/батько одинак
 eheähnliche/ häusliche Gemeinschaft /
громадяньскій шлюб

Staatsangehörigkeit
Громадянство
Name und Geburtsdatum der eigenen
Kinder unter 15 Jahren (Kinder ab 15 Jahren
benötigen einen eigenen Anmeldebogen)

Ім'я та дата народження дітей віком до 15
років (дітям старше 15 років потрібна власна
реєстраційна форма)

Kontaktinformationen / Контактна інформація
Straße, Hausnummer
Bулиця, номер будинку
Postleitzahl, Ort
Поштовий індекс та
назва міста
Wohnhaft bei (Name des Briefkasteninhabers)
Резидент (ім'я власника поштової скриньки)

Telefonnummer
Номер телефону
E-Mail
Eлектронна пошта

Kontoinformationen
Інформація про рахунок
Kontonummer номер рахунку
Kreditinstitut / Bank

Vor- und Zuname / Ім´я та прізвище

Ort, Datum / Місто та дата

Unterschrift / Підпис

