
Ви хотіли б заробляти власні гроші? Після реєстрації
в імміграційній службі найкраще звернутися до
центру зайнятості, який у будь-якому випадку буде
для багатьох із вас безпосереднім контактом із
соціальних питань.

Федеральне агентство зайнятості
Bundesagentur für Arbeit Grevesmühlen
• Tel.: +49 385/450-1101
• E-Mail: grevesmuehlen@arbeitsagentur.de
• Adresse: Parkstraße 4a, 23936 Grevesmühlen

Зверніть увагу, що наразі діють далекосяжні
обмеження через пандемію коронавірусу. Актуальну
інформацію можна знайти на
https://www.regierung-mv.de/corona/corona-aktuell/. 
Однак и деяких установах можуть діяти особливі
вимоги. Тому також зверніть увагу на інформацію у
вхідних зонах будівель, у які ви входите. Загалом,
маски наразі є обов'язковими усередині будівель.

У вас жахливий досвід і ви намагаєтесь опанувати усі
ті нелюдські речі які навколо вас трапилися? Цілком
зрозуміло, що це дуже важко для вас і вашої родини.

Не бійтеся сказати це відкрито. Поговоріть з людьми,
яких ви тут зустріли. Розкажіть про свій досвід.

І телефонуйте, коли відчуваєте, що вам це потрібно:

Екуменічне консультування по телефону
Ökumenische Telefonseelsorge
Tel.: +49800 1110 111 oder +49800 1110 222

Ласкаво просимо до Гревесмюлена!

Наше місто знаходиться в центрі Мекленбурга.
Гревесмюлен налічує близько 10 500 жителів і є
одним із найстаріших міст регіону, не дивлячись на
це, тут бурлить життя. В нашому місті ви знайдете все,
що потрібно зараз для вас та вашої родини, ви
зустрінете людей, які вам співчувають і хочуть вам
допомогти. Наші думки в ці дні з вами та вашими
співвітчизниками, яким доводиться пережити
неймовірні страждання.

Влада та соціальні установи також хочуть допомогти
вам, як можуть.

Ця листівка призначена для того, щоб надати вам
огляд усіх важливих контактних даних та контактних
осіб протягом перших кількох тижнів.

І якщо ця листівка не відповідає на ваші запитання,
зателефонуйте мені. Мене звати Ларс Пралер, я мер
міста, в яке ви прибули.

Ihr Bürgermeister / Ваш мер міста

Lars Prahler

Tel.: +493881-723100
E-Mail: info@grevesmuehlen.de
Adresse:  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

Як мені дізнатися, що відбувається в місті?
Усі місцеві новини та культурні події можна знайти
на www.grevesmuehlen-erleben.de/Ukraine

НОВИНИ ТА СВІТОГЛЯД 

Регіональне автобусне сполучення для вас є
безкоштовним по всім напрямкам нашого регіону
на неозначений час до подальшого відклику.
Додаткова інформація з розкладом на
www.nahbus.de. 

МОБІЛЬНІСТЬ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

Телефонування та користування Інтернетом за
допомогою смартфона можуть бути дорогими для
вас, оскільки ваші контракти, ймовірно, не
поширюються на Німеччину. Тому наша порада: у
районі головних торгових вулиць у центрі міста, біля
церкви та в місцевому парку є безкоштовна
високопродуктивна мережа Wi-Fi «Experience
Grevesmühlen». Ви можете безкоштовно
користуватися Wi-Fi та здійснювати дзвінки через
Інтернет-телефонію (наприклад, через Messenger).

ІНТЕРНЕТ ТА ЗВ'ЯЗОК

КОРОНАВІРУС

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

МИ ТУТ ДЛЯ ВАС!



Ви прибули в Гревесмюлен самостійно, з друзями
або на гуманітарному транспорті?

Якщо ви ще цього не зробили, тоді, будь ласка, дуже
швидко зв'яжіться з імміграційною службою
Північно-Західного району Мекленбурга. Ви повинні
себе зареєструвати, щоб у майбутньому отримувати
необхідні соціальні виплати на які ви маєте право.
Більше інформації на:

Ausländerbehörde - Oрган іноземців
• Tel.: +49 3841 3040-3230
• E-Mail: abh@nordwestmecklenburg.de
• Adresse: 
Landkreis Nordwestmecklenburg
Sachgebiet Ausländerangelegenheiten
Werkstraße 2
23970 Wismar

Німецька мова є важкою мовою. У зв'язку з цим
ускладнюється порозуміння нас з вами, тим паче в
установах міської влади. Тому зараз ми створюємо
мережу людей, які будуть допомогти місцевим
органам влади а також вам спілкуватися.

Деякі з наших мешканців, особливо старше
покоління, зі шкільних часів трохи розмовляють
російською, а молодші більше говорять англійською
мовами. Але не дивуйтеся: ми, мекленбуржці і так
багато не розмовляємо :). За потреби ми можемо
порозумітися навіть за допомогою жестів. Ми
вітаємо один одного словами „Hallo“ або „Moin“. А
коли ми прощаємося, ми зазвичай кажемо „Tschüss“.
Якщо ви можете це вимовити, значить, ваша
німецька майже ідеальна.

ПО ПРИБУТТЮ В ГРЕВЕСМЮЛЕН

ІНОЗЕМНА МОВА 
Ви вже знайшли для вас та вашої родини цікаве
місце для проживання? Тоді ваш орендодавець із
задоволенням відповість на запитання до цієї
квартири, наприклад, про дефекти чи правила
будинку.  Контактні дані:  

WOBAG Grevesmühlen
• Tel.: +49 3881/783721
• E-Mail: vermietung@wobaggvm.de
• Adresse: August-Bebel-Straße 3, 23936 Grevesmühlen

ПРОЖИВАННЯ В ГРЕВЕСМЮЛЕНІ
Ви тимчасово проживаєте у друзів чи родичів, вам
потрібне постійне місце проживання для себе та
вашої родини?
У районній адміністрації на даний час збираються та
оформлюються актуальні пропозиції приводу
квартир та інших умов проживання.
Більше інформації на: 

Ausländerbehörde - Oрган іноземців 
• Tel.: +49 3841 3040-3230
• E-Mail: abh@nordwestmecklenburg.de
• Adresse: 
Landkreis Nordwestmecklenburg
Sachgebiet Ausländerangelegenheiten
Werkstraße  2, 23970 Wismar

Особливо важливо, коли ви знайшли квартиру: ви
повинні зареєструватися як мешканець
муніципалітету/міста, в якому ви проживаєте,
протягом наступних кількох днів. Ви можете зробити
це в офісі реєстрації мешканців у Гревесмюлені:

Офіс реєстрації мешканців / офіс громадян у
Гревесмюлені  - Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro in
Grevesmühlen 
·Tel.: +493881-723150
·E-Mail: info@grevesmuehlen.de
·Adresse: Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen 

Шкільне навчання в німеччині є обов'язковим. Якщо
у вас є діти шкільного віку, районна адміністрація
повідомить вам, коли і в яку школу піде ваша дитина.
Вашу дитину там тепло зустрінуть, і вона, неодмінно,
одразу знайде нових друзів. 

Дітей, які ще не ходять до школи, ми допоможемо
влаштувати в один із наших дитячих садочків. Про це
подбають наші помічники у районній адміністрації.  

ШКОЛА ТА ДИТЯЧИЙ САДОК 

У Гревесмюлені є багато лікарів спеціалістів, лікарня
а також заклади по догляду за людьми. На сайті
www.grevesmuehlen.eu/Ukraine  ви знайдете список
лікарів та закладів з адресами, часами роботи та
планувальниками маршрутів.

ЛІКУВАННЯ ТА ЛІКАРНЯНИЙ
ДОГЛЯД

У Гревесмюлені є численні соціальні установи,
наприклад, церква чи Червоний Хрест. Ці установи
керують наприклад магазинами/складами одягу а
також мають спеціалізовані пропозиції для сімей. Ми
зібрали для вас усі громадські організації на
www.grevesmuehlen.eu/Ukraine 

СОЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

У Гревесмюлені можна придбати все необхідне для
повсякденного життя. Ми зібрали для вас усі торгові
центри на www.grevesmuehlen.eu/Ukraine 

ДЛЯ ДОМУ ТА ЖИТТЯ 

Ви обдарований футболіст або цікавитесь музикою?
Ми зібрали для вас усі клуби на
www.grevesmuehlen.eu/Ukraine 
Спортивні а також другі клуби з нетерпінням
чекають на вас. Не хвилюйтеся про фінансові внески,
для цього є рішення. 

СПОРТ ТА ВІЛЬНИЙ ЧАС

http://www.grevesmuehlen-erleben.de/Ukraine

