Інформація для українських біженців у
Районі Мюнхена – Послуги
Пільги для біженців / послуги
Основні послуги для біженців відповідно до Закону про ефективність притулку.
Власні активи та доходи повинні бути використані заздалегідь. Мюнхенська районна
адміністрація. несе відповідальність за всіх людей, що розміщені в районі Мюнхен.
Ви можете подати заяву в Інтернеті або особисто.
Онлайн-заявка - інструкції
1. Ви можете заповнити онлайн-додаток з будь-якого мобільного пристрою або
комп'ютера. Вам потрібна безпечна адреса електронної пошти. Ми надішлемо вам
рішення про цю адресу. В ідеалі ви отримуєте адресу електронної пошти
європейського постачальника, наприклад, E.G. web.de або gmx.de.
2. Відкрийте онлайн-програму та заповніть. У верху з права "глобус" там можна
змінити мову - "українською мовою".
3. Зробіть знімок вашої ідентифікаційної картки або Паспорта та членів вашої
родини та завантажте їх.
4. Надішліть заявку до завантажених документів.
5. Програма обробляється в районній адміністрації. Це може зайняти кілька днів.
Якщо рішення буде створено, ви отримаєте зашифроване повідомлення на адресу
електронної пошти, яку ви спеціально відобразили. За допомогою особистого пароля
ви можете отримати рішення.
6. Якщо у вас вже є банківський рахунок наприклад Deutsche Bank або Sparkashse
(наприклад, Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg), ми перераховуємо послуги
до вашого рахунку. Введіть свій банківський рахунок у запиті.
7. Якщо у вас немає німецького банківського рахунку, йдіть з рішенням, яке ви
отримали як онлайн-документ до Ратуші (Ратхаус - місцева адменістрація) в громаді,
де ви живете. Будь ласка, з вашим ідентифікаційний документ. Ви отримаєте послуги
безпосередньо.
Будь ласка, проінформуйте себе про години відкриття ратуші на веб-сайті вашої
місцевої адміністрації.
Тут є Веб-сторінки [www.landkreis-muenchen.de/antrag-asylblg-kriegsfluechtlinge-ukraine)
Mariahilfplatz 17

81541 München

Telefon 089 6221-0
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Особиста програма
Ви також можете подати заяву на пільги за законом про ефективність шукача
притулку, особисто в Мюнхенську районну адміністрацію Mariahilfplatz 17, 81541 Мünchen.
Для цього вам потрібна зустріч, яку ви отримаєте на своєму першому терміні (без
призначення) у Мюнхенські районні адміністрації. На потім призначеному терміні ви
можете подати та отримувати перший грошовий платіж.
Години роботи:
- Понеділок по п'ятницю: 8:00 до 12:00
- Четвер: 14:00 до 17:30

Будь ласка, принесіть наступні документи:
- Ідентифікаційні документи для всіх членів сім'ї
- Підтвердження реєстрації з урядом Верхньої Баварії або Існує доказ реєстрації для
реєстрації. Реєстрація може бути вказана за Прізвище Ім'я, датою народження,
адресу поточного розміщення, адреси електронної пошти та номер телефону, а
також копію ідентифікаційної картки (фото або сканування) надсилати електронною
поштою ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de

