
                                                                        

Ласкаво просимо в Нюнхріц!

Після важких днів і тижднів, які позаду, ми ради привітати Вас тут в нашої безпеці. Для

вашого Орієнтування ми хотіли б надати вам деяку наступну корисну Інформацію.

Ви  можете  зв”язатися  з  нашою  муніципальною  адміністрацією  за  телефоном:  +49

35265 500 - 0  або по E-Mail: post@nuenchritz.de. Ми раді вам допомогти .

У громадських будівлях, будь ласка зверніть увагу на  „3G“ / вакцинований - видужав- 

перевірений , а також обов”язково маски! 

 Соціальни виплати на житло та прожитковий мінімум : Будь ласка, зверніться до

імміграційної  служби  районного  управління  Майсен,  як  тільки  прибудете  до

Німмечини: 

Landratsamt  Meißen,  Ausländeramt,  Brauhausstraße  21,  01662  Meißen

Telefon: +49 3521 7251717

E-Mail: auslaenderamt@kreis-meissen.de

 Якщо ви  хочете  залишатися  в  Нюнхріці, будь  ласка,  зареєструйтеся  в  офісі

реєстрації мешканців муніципалітету Нюнхріц. Прийом по запису (“Termin“).  Ця

реєстрація також можлива до реєстрації в імміграційній службі. 

Gemeindeverwaltung Nünchritz :E-Mail: post@nuenchritz.de, 

Telefon: +4935265 500 – 0

 Підтримка: Служба міграційної консультації „Diakonie“- Майсен може 

проконсультувати вас з питань мовних курсів, роботи та професії, влапи та всіх 

життєвих ситуацій. 

Migrationsberatung Großenhain, Marktgasse 14, 01558 Großenhain

Telefon: +49 3522 30899 08

 Дитячий  Садок: ви  можете  зареєструвати  свою  дитинув  нашому  Дитячому

Садочку  (  Kitaplatz)  в  Нюнхриці.  Пани  Уліг  у  нашій  міскій  ададміністрації
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підтримує  вас  в  цьому.  Батьківськи  внески  сплачує  район,  якщо  ви  також

зареєстровані. 

Gemeindeverwaltung Nünchritz: Frau Uhlig, +49 35265 50018, 

E-Mail: post@nuenchritz.de . 

 Школа:  В  нюнхриці  також  є  Початкова  та  Старша  Школа  (1-10  Клас).

Батькиможуть записати дітей до Школи.  Реєстрація  до Школи відбувається  в

Дежавному  регіональному  Управлінні  Шкіл  та  Освіти.  Там  ви  отримаєте  всб

Інформаціюта матеріали про шкільну систему в Саксонії. 

 Контактна Особа: Frau Astrid Ebert,

Telefon: 0351 8439427 E-Mail: astrid.ebert@lasub.smk.sachsen.de

 Транспорт  (Автобус  і  Поїзд) :  У  межах  Зони транспортної  Асоціації VVO,

українськи  біженці  можуть  безкоштовно  користуватися  всіма  потягами,

автобусами,   міською  та  регіональною  Залізницею  та  поромами.  Квитком

служить  дійсний  український  Паспорт  або  інше  Посвідченя  Особи  які

дозволяють користиватися  “0-Євро-Квітоком”. 

 Для отримання додаткової Інформації дивиться :

         www.sms.sachsen.de/ukraine-hilfe.html

 www.kreis-meissen.org/20083.ht  
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