Покрокова схема

Реєстрація за імміграційним законодавством та надання пільг для новоприбулих українців в районі Хільдесгайм Landkreis Hildesheim (станом на 8 березня 2022 року)

Якщо ви в’їхали в країну з дійсним українським паспортом і заробляєте собі на життя, включаючи медичне страхування, ви
можете перебувати в Німеччині 90 днів без візи і не повинні реєструватися як резидент або реєструватися в імміграційних
органах.
Якщо у вас є дійсний паспорт і ви вже знайшли житло в районі Хільдесхайм (Landkreis Hildesheim), але потребуєте
державної допомоги, ви повинні зареєструватися у відповідальному органі з питань іноземців, щоб отримати пільги
відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку. Залежно від того, де ви живете, за вас відповідає район
Хільдесхайм (Landkreis Hildesheim) або місто Хільдесхайм (Stadt Hildesheim).

Реєстрація в
імміграційній службі
Ви реєструєтесь за адресою
www.landkreishildesheim.de/ukraine/
meldung в міграційній службі району
(Landkreis Hildesheim). Ви отримаєте
запис на на перший особистий
прийом-реєстрацію в будівлi*
управління районного центру
(Landkreis Hildesheim) електронною
поштою або по телефону. Після
особистого прийому буде видано
свідоцтво про прибуття та надається
посвідка на проживання з
початковим терміном дії один рік.

*Зверніть увагу: наразі в будівлi управління районного
центру діє правило 3-G. Відвідувачі, яким виповнилося
18 років, повинні надати докази вакцинації, одужання
або негативний тест. Крім того, Bи повинні надати
документи, які посвідчують вашу особу. Тут ви можете
знайти перелік тестових центрів:
www.landkreishildesheim.de/testangebote

Заява на отримання пільг
відповідно до Закону про пільги для
шукачів притулку

Ваша нова заява буде прийнята тут. Ви можете
заповнити вашу заявy та взяти її з собою. Заяву ви
можете знайти за адресою:
www.landkreishildesheim.de/ukraine
Для розуміння заяви ви можете скористуватися
українським перекладом заяви, але сама заява
заповнюється в оригінальному документі на на німецькій
мові. Після виконання цих всіх кроків ви отримаєте
грошову допомогу та допомогу в медичному страхуванні.

Житло
При необхідності вам нададуть житло.
Якщо ви проживаєте у родичів чи знайомих, ви
отримаєте допомогy для покриття комунальних
витрат.

Реєстрація в реєстраційному відділі відповідного міста (Stadt) чи сільскій раді (Gemeinde).
Це можна зробити паралельно з вищенаведеними кроками.

