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Центр зайнятості Дессау-Рослау відповідатиме за ваші базові потреби з 1
червня 2022 року і, таким чином, буде вашим державним контактним
пунктом для фінансової допомоги. Ми також безкоштовно та активно
підтримуємо вас у пошуку роботи в Дессау-Рослау.
Ви прибули в Дессау-Рослау. Що далі?
Реєстрація в Дессау-Рослау є обов'язковою умовою для подання заявки на
соціальні виплати в Jobcenter Dessau-Roßlau. Будь ласка, зв’яжіться з
імміграційною службою міста Дессау-Рослау .
З червня 2022 року заявки на соціальні пільги розглядатимуть центр зайнятості
Дессау-Рослау. Ви можете мати право на базове забезпечення (допомога по
безробіттю II).
Скласти та подати заяву на отримання соціальної допомоги по безробіттю
(Sozialleistungen Arbeitslosengeld II) можна різними способами. Заявка має бути
заповнена німецькою мовою (латинськими великими літерами):
Доступні 3 варіанти:
онлайн через www.jobcenter.digital
Завантажання
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeitsuchen/download-center-arbeitslos#1478809808529
3) Ви отримаєте реєстраційну форму (посилання) від центру зайнятості
Дессау-Рослау. Після повернення цієї форми через домашню поштову
скриньку ми автоматично надішлемо вам заявку на базові потреби, а також
кінцевий термін подання.
1)
2)

Якщо у вас уже є зустріч, щоб повернути вашу заявку, переконайтеся, що ви
дотримуєтеся її. До кінцевого терміну потрібен лише один член сім’ї. Проте,
будь ласка, візьміть із собою оригінали документів, що посвідчують особу
всіх осіб, зазначених у заяві.
Особливо важливим є наступне:
•
•

На сім’ю подається лише одна заява. Батьки та діти до 25 років
(неодружені та не мають дітей) вважаються сім'єю.
Вам потрібен німецький банківський рахунок (IBAN, BIC)
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•

Будь ласка, зв’яжіться з компанією з обов’язкового медичного страхування,
щоб подати заявку на отримання свідоцтва про членство в медичному
страхуванні та номера пенсійного страхування

Крім того, ми радимо вам влаштування на роботу в Дессау-Рослау та надаємо
конкретні пропозиції роботи.
На що потрібно звернути увагу?
Щоб наша пошта дісталася до вас, будь ласка, переконайтеся, що наші листи
також можуть бути доставлені вам. Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім’я
добре видно на поштовій скриньці вашого помешкання, приймаючої сім’ї або
вашої нової квартири.
Якщо є якісь зміни в адресі, яку ви нам надали, або якщо ви знову залишаєте
Дессау-Росслау, будь ласка, негайно повідомте нас у письмовій формі,
використовуючи повідомлення про зміни (все ще німецькою мовою) або по
телефону у зв’язку з прийняттям на роботу на центральну гарячу лінію 0911 1787915 з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00 і в п’ятницю з 8:00 до 13:00.
Що ви вже можете зробити за власною ініціативою?
Крім того, догляд за вашими дітьми має бути забезпечений для роботи. Тут теж
можна вже стати активним. Початкову інформацію про догляд за дітьми можна
знайти на сайті міста Дессау-Рослау .
Якщо ви вже отримали пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів захисту
від війни до 1 червня 2022 року, тут діє перехідне положення. Будь ласка,
звертайтеся до Управління соціальних питань та інтеграції міста Дессау-Рослау,
доки ви не отримаєте від нас своє повідомлення про допомогу по безробіттю
Sozialleistungen Arbeitslosengeld II.
Контактні дані Jobcenter Dessau-Roßlau
Адреса для прийому:
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

Допомога для біженців з України
31.05.2022
Hilfe für geflüchtete aus der Ukraine

години роботи
понеділок
вівторок
середа
четвер
п'ятниця

8:00 - 12:30
8:00 - 12:30
ЗАЧИНЕНО
8.00 - 12.30 та 14.00 - 17.30
8:00 – 12:30

Консультації співробітників Федерального агентства зайнятості українською або
російською мовами з питань початку роботи за адресою:
0911 178-7915 з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00 та в п’ятницю з 8.00 до 13.00.
Зв’яжіться онлайн: www.jobcenter.digital

Ми з радістю вас підтримемо!

