Ви прибули в Bad Orb:
Що потрібно зробити зараз?

1. Для реєстрації необхідно записатися у відділі реєстрації мешканців (Rathaus, Frankfurter
Str. 2). Ви можете зробити це за телефоном +496 052 860 або електронною поштою
buergerservice@bad-orb.de. Принесіть із собою на зустріч:
 паспорти,
 свідоцтво про народження та
 підтвердження орендодавця житла, наповнене орендодавцем.
Необхідну форму ви можете знайти тут:
https://stadt-bad-orb.de/media/custom/3157_1900_1.PDF?1624608792
Крім того, нам потрібні контактні дані для зворотного зв'язку. Для цього ви можете
написати листа з темою "Контакти". Надішліть своє ім'я та номер телефону за адресою
ukrainehilfe@bad-orb.de.
2. Ви отримаєте довідку про медичне страхування для невідкладної допомоги під час
реєстрації у
oотділіть реєстрацію мешканців або надішліть електронний лист з темою «Лікарняний
лист, ваше ім'я та дату народження» на: ukrainehilfe@bad-orb.de
3. Перша соціальна грошова допомога виплачується одразу після реєстрації у міському
казначействі. Якщо ви потребуєте додаткової екстреної допомоги, тому що ви ще не
отримали оплату від округу Майн-Кінціг, надішліть електронний лист з темою «Екстрена
допомога, ваше ім'я та дата народження» на: ukrainehilfe@bad-orb.de
4. Якщо ви цього ще не зробили, ви повинні зареєструватися в імміграційній службі
району Майн-Кінціг за адресою:
https://www.mkk.de/aktuelles/ukrainehilfe/ukrainehilfe_kontaktformular.html
Будь ласка, вкажіть у примітці, що ви потребуєте посібників із соціального забезпечення.
Якщо ви вже реєструвалися, але не повідомили про потребу в допомозі, пишіть на
ukraine@mkk.de. Це не застосовується, якщо ви спрямовані з Майн-Кінціг району.
5. Все, що вам потрібно зробити зараз, це надіслати копії паспорта та свідоцтво про
реєстрацію на пошту: ABH@mkk.de. У темі листа вкажіть своє ім'я та дату народження.
Реєстрація в імміграційній службі завершено. Після цього чекайте на запрошення на
зустріч. Це не застосовується, якщо ви спрямовані з Майн-Кінціг району.

6. У вас вже є договір оренди житла чи пропозиція оренди житла? Будь ласка, надішліть
копію документів на адресу: wohnraum@mkk.de. Ще раз, будь ласка, вкажіть своє ім'я та
дату народження у рядку теми.
7. Не забудьте помітити свою поштову скриньку. Ви отримуватимете багато листів
найближчим часом, включаючи ваш ідентифікаційний номер платника податків. (Пошта
може бути доставлена, тільки якщо всі мешканці вказані у поштовій скриньці)
8. Тепер ви можете відкрити рахунок у банку на ваш вибір. Паспорти, Свідоцтво про
реєстрацію та ідентифікаційний номер платника податків ви вже повинні були отримати їх
поштою.
У Bad Orb є такі банки:


VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG
Pfarrgasse Am Untertorplatz, 63619 Бад-Орб



Kreissparkasse Gelnhausen - Консультаційний центр
Бургрінг 1, 63619 Бед-Орб

Після того, як ви відкрили рахунок у банку, надішліть фотографію деталей рахунку у банку
з вашим ім'ям та вашою датою народження на адресу hfm@mkk.de.
9. У вас є школяр, який хотів би ходити до школи? Запис до школи для школярів до
16 років в офісі школи Мартінуса Bad Orb, Burgring 9 63619 Bad Orb + 49 6052 2500 або
Poststelle-martinus@schule.mkk.de Ви також можете взяти там формуляр для реєстрації
школяра. http://www.martinusschule-badorb.de/
Для реєстрації школяра старше 16 років необхідно звернутись до
Приймально-консультаційний центр Державного управління освіти, телефон 06181 9062
343 або електронна пошта: Abz.ssa.hanau@kultus.hessen.de.
10. У вас є дитина в дитячому садку і ви хочете записати його в дитячий садок?
Інформацію про те, як зареєструватися, можна знайти на
https://stadt-bad-orb.de/Kultur-Soziales/Kinderbetreuung/Kita-Platz-anmelden/
В даний час існує список очікування, тому розмістити вашу дитину в найкоротший термін
неможливо. Якщо місце звільниться, зв'яжуться з вами автоматично.
11. З 1 червня 2022 року ви повинні подати заяву на отримання допомоги на дитину. Вся
інформація та Форми можна знайти тут:
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
12. Вам потрібен одяг? У Bad Orb ви можете скористатись магазином одягу. Це тут
можна записатись на перший візит. Будь ласка, надішліть листа з темою
"Гардероб" на: ukrainehilfe@bad-orb.de

13. Чи потрібна вам підтримка у соціальних питаннях? Центр Карітас, Франкфуртерштрассе
1а, 63619 Bad Orb, +49 6052 9179120 - Ваша місцева контактна особа. Інформацію можна
знайти за адресою:
https://www.caritas-mkk.de/hilfe-beratung/beratungsdienste/caritas-zentrum-bad-orb/
14. Щосуботи дитяча ініціатива в Bad Orb e.V., Bahnhofstr. 3 63619 Бед Орб, організовує
сімейне кафе. Вас щиро запрошують відвідати. Додаткову інформацію та інші пропозиції
можна знайти на https://www.kinderinitiative-badorb.de
15. Щоб бути включеним до нашого списку розсилки електронною поштою, надішліть нам
електронний лист з темою «Інфо емейл Україна» на mirja.jacobsen@bad-orb.de. Тут ви
отримуватимете регулярну інформацію та пропозиції.
16. Інформацію про розклад громадського транспорту можна знайти у Туристичній
інформації, Kurparkstraße 2, 63619 Bad Orb Телефон +49 6052 830 або info@bad-orb.info
17. Чи хотіли б ви пройти інтеграційний курс? Зв'яжіться з такими мовними школами:


Партнер з навчання MKK, Frankfurter Str., 30, 63571, Гельнхаузен,
Керстін Фелькер-Зан +49 6051-91679-15 vhs@bildungspartner-mk.de
Ірфан Циллер+49 6051-91679-18 vhs@bildungspartner-mk.dw
https://www.bildungspartner-mk.de/programm/sprachen-programm/infosprachen.html



AWZ Fischer & Klimesch GmbH, Industriestraße 38 63607 Wächtersbach,
Пані К. Оттманн +49 60 53 70 59 718 Sprachkurse@awz-fischer-klimesch.de
https://www.awz-fischer-klimesch.de/project/sprachkurse/

Докладнішу інформацію можна знайти за наступними
посиланнями:
https://handbookgermany.de/de.html (з відео на YouTube)
https://h-da.de/unterstuetzung-fuer-gefluechtete (контактна особа для студентів)
https://www.mkk.de/aktuelles/ukrainehilfe/ukrainehilfe.html (інформація для MKK)
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua (загальна інформація)
https://www.bad-orb.info/ (події та пам'ятки Бад-Орба)

Ласкаво просимо в Бад Орб
www.bad-orb.de

Контрольний список для реєстрації в Bad Orb
☐ Реєстрація в РАГСі
☐ Передача контактних даних адміністрації міста Бад-Орб
☐ Реєстрація в імміграційних органах
☐ Напис на поштовій скриньці
☐ Сповіщення про фінансову підтримку Main-Kinzig-Kreis
☐ Відправка договору оренди житла
☐ Передача банківських даних
☐ Запис до школи
☐ Запис до дитячого садка
☐ Підписка на розсилку новин

https://stadt-bad-orb.de/Ukrainehilfe

