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Коли ви вперше 
звернулися до 
влади Дортмунду?

Будь ласка, приходьте особисто до
Entenpoth 34, 44263 Dortmund
години роботи:

пн–чт: 07.30–13.30 
пт: 07.30–12.30

Будь ласка, приходьте особисто до  
Infopoint  Berswordt-Halle до 
Südwall 2–4, 44122 Dortmund
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Ласкаво просимо до Дортмунда – 
інформація для біженців

Ми раді вітати вас у Дортмунді. Місто 
Дортмунд хоче підтримати вас у цій 
складній ситуації. Якщо у вас виникли 
запитання чи проблеми, ми тут для вас. 
Ми дбаємо про те, щоб ви отримали 
харчування, житло та медичне 
обслуговування.

Berswordt-Halle
Südwall 2–4
44122 Dortmund
E-Mail: ukraine-abh@stadtdo.de

Наступна станція:  
Stadtgarten
автобусна лінія / лінія поїзда: 
U41, U42, U45, U46, U47, U49Y

До кого я можу звернутися?
Чи збираєтеся ви вперше розмовляти 
з органом влади Дортмунда з 1 червня 
2022 року чи подаєте початкову заяву 
на отримання соціальних виплат? У 
цьому випадку необхідна зустріч з 
імміграційними органами. Тут ви можете 
зареєструватися та отримати документ 
на проживання. Зверніться до інфо-
пункту в Berswordthalle вранці з 7:30 до 
12:00. Потім ви можете подати заявку 
на отримання пільг там же. Заявку 
подаємо у бюро Jobcenter. Існує єдина 
заявка на пільги SGB II та SGB XII.

Ви зареєструвалися в імміграційних 
органах до 1 червня 2022 року і чи 
є у вас документ на проживання 
(фіктивне посвідчення, посвідка на 
проживання, заміна довідки)? Тоді 
ви зможете дізнатися більше про 
нові пільги безпосередньо в Job-
center Dortmund та подати заявку. 
Навіть якщо ви вже отримали пільги 
від соціальної служби, приходьте 
до нас. Відповідальність змінюється 
з Sozialamt на Jobcenter Dortmund. 
Ми перевіряємо, чи відповідаєте 
ви вимогам. Наші співробітники 
допоможуть вам заповнити його та з 
радістю проконсультують.

Jobcenter Dortmund
Entenpoth 34
44263 Dortmund
Telefon (0231) 8 42 11 10
E-Mail:
Jobcenter-Dortmund.536@
jobcenter-ge.de

Наступна станція: 
Entenpoth
автобусна лінія/
лінія поїзда: 440
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