Willkommen im
Landkreis Kassel!



Stand: 20.6.2022



Ansprechpartner Landkreis Kassel
Die Registrierung erfolgt beim Landkreis Kassel. Das
ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Landkreis Kassel – Flüchtlingshilfe, Albert-EinsteinStraße 6, 34277 Fuldabrück-Bergshausen
Termin nur nach vormaliger Online-Anmeldung:
Montags, mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr und
freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr



Kontaktaufnahme durch die Ausländerbehörde
Bei Ihrer Vorsprache in der Flüchtlingshilfe wird ein
Termin mit der Ausländerbehörde vereinbart. Danach
wird durch die Ausländerbehörde eine sog. Fiktionsbescheinigung ausgestellt. Vereinfacht formuliert handelt
es sich hierbei um ein Ausweisersatzdokument. Dieses Dokument ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
Bitte denken Sie daran, dass für die Postzustellung Ihr
Name am Briefkasten angebracht ist.





Termin beim Jobcenter / Sozialamt
Wenn Sie Geldleistungen beanspruchen wollen, müssen Sie Leistungen nach dem SGB II / XII beim Jobcenter des Landkreises Kassel beantragen. Personen, die
nicht mehr erwerbstätig sind, werden vom Sozialamt
betreut. Die Terminvereinbarung erfolgt bei der Erstregistrierung in Bergshausen.
Eröffnen Sie ein Bankkonto
Sie benötigen für den Empfang von Geldzahlungen
zwingend ein Girokonto!
Termin mit dem Einwohnermeldeamt vereinbaren
Wenn Sie in eine Wohnung eingezogen sind, müssen
Sie sich melderechtlich beim Einwohnermeldeamt im
Rathaus Ihrer Gemeinde anmelden. Dort können Sie
auch einen Kontakt zu ehrenamtlichen Unterstützerkreisen erhalten, die Ihnen beim Ankommen in der Gemeinde weiterhelfen.
Dazu bringen Sie bitte mit:





Personalausweise oder Reisepässe für alle
Familienangehörigen
Für Kinder, die keinen Kinderreisepass besitzen,
die Geburtsurkunde
Die Fiktionsbescheinigung
Eine Wohnungsgeberbestätigung des Vermieters

www.landkreiskassel.de



Sind Sie bereits gegen Corona geimpft?
Bitte lassen Sie sich zu Ihrem Schutz und zum Schutz
Ihrer Familie impfen. Impfungen sind u.a. im Impfzentrum in Calden mit Termin möglich. Buchen Sie sich
einen Termin über das Terminportal oder kontaktieren
Sie den Landkreis per Telefon 0561 1003 1177.

Apotheken versorgen Sie mit Medikamenten.





Medizinische Versorgung
Sie benötigen eine Krankenkasse, um medizinisch versorgt zu werden. Bitte melden Sie sich selbstständig
bei einer gesetzlichen Krankenkasse an.
Der ärztliche Notdienst ist in den Nachtstunden und
am Wochenende im Klinikum Kassel erreichbar.





Sprachkurse „Deutsch lernen“
Die Volkshochschule Region Kassel bietet Sprachkurse
zum Erlernen der deutschen Sprache an.
Informationen über das Kursangebot finden Sie unter
www.vhs-region-kassel.de
Bus und Bahn
Busse und Bahnen können seitdem 1. Juni 2022 bis
voraussichtlich 31. August 2022 monatlich für 9-Euro
mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden. Das Ticket ist
bundesweit in allen Nahverkehrslinien nutzbar.
Fahrplanauskunft: www.nvv.de



Kindergarten und Schule



Wichtige Telefonnummern

Ukrainische Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
sind in Deutschland schulbesuchsberechtigt. Vor dem
Besuch der Kita und der Schule müssen die Kinder und
Jugendlichen gesundheitlich untersucht und vollständig gegen Masern geimpft sein.

Polizei: 110
Feuerwehr / Rettungsdienst: 112
Frauen-Beratungsstelle im Landkreis:
www.frauenhaus-lk-kassel.de



Umzug in andere Landkreise
Bitte informieren Sie sich vor einem Umzug in eine andere Gemeinde über die aktuell gültigen Regelungen.
Unterbringung
Benötigen Sie eine Unterbringung, so kann diese 24/7
in der Gemeinschaftsunterkunft Albert-Einstein-Straße 6 in 34277 Fuldabrück erfolgen.
Das Jobcenter des Landkreises Kassel übernimmt auf Antrag die Kosten der Unterkunft — jedoch nicht die Stromkosten. Dazu schließen Sie
eigenständig einen Vertrag mit einem Stromanbieter.
Weitere Informationen
www.jobcenter-landkreis-kassel.de
Informationen rund um den Leistungsbezug
www.arbeitsagentur.de/ukraine
Die Arbeitsagentur informiert auf einer Sonderseite
über Möglichkeiten und Regelungen zur Arbeitsaufnahme oder Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine.
www.germany4ukraine.de
Willkommen in Deutschland - Ein mehrsprachiges Informationsangebot des Bundesministerium des Innern
und für Heimat
www.handbookgermany.de
Nützliches Informationsangebot rund um die Arbeitsaufnahme, Leistungsbezug oder andere Fragen rund
um das Leben und Ankommen in Deutschland.

Ласкаво просимо
до району Кассель!



Статус: 20.06.2022







Контактна особа в районі Кассель
Реєстрація відбувається в районі Кассель. Це
основа всіх подальших кроків.
Район Кассель – допомога біженцям, Albert-Einstein-Strasse 6, 34277 Fuldabrück-Bergshausen
Записи тільки після попередньої онлайн-реєстрації:
понеділок, середа з 9:00 до 12:30 та
П’ятниця з 9:00 до 12:00
Звертайтеся до імміграційної служби
Коли ви відвідуєте офіс допомоги біженцям, вам
буде призначено зустріч з імміграційними органами.
Після цього імміграційні органи видадуть так зване
вигадане свідоцтво. Простіше кажучи, це документ,
що замінює посвідчення особи. Цей документ є
основою для всіх подальших кроків. Пам’ятайте,
що для поштової доставки ваше ім’я вказано на
поштовій скриньці.

Запис у центр зайнятості / відділ соціальної
допомоги
Якщо ви хочете отримати грошову допомогу, ви
повинні подати заяву на отримання допомоги
відповідно до SGB II / XII в центрі зайнятості в районі
Кассель. Людей, які більше не працюють, опікується
служба соціального захисту. Зустріч здійснюється
під час першої реєстрації в Берггаузені.
Відкрити банківський рахунок
Для отримання готівкових платежів потрібен
розрахунковий рахунок!
Запишіться на прийом до відділу реєстрації
мешканців
Якщо ви переїхали в квартиру, ви повинні
зареєструватися в офісі реєстрації мешканців у
ратуші вашого муніципалітету.
Будь ласка, візьміть із собою:
 Посвідчення особи або паспорти для всіх
членів сім'ї
 Для дітей, які не мають дитячого паспорта,
свідоцтво про народження
 Сертифікат художньої літератури
 Підтвердження орендодавця від орендодавця
квартири / приватного житла

www.landkreiskassel.de



Ви вже зробили щеплення від коронавірусу?
Будь ласка, зробіть щеплення для Вашого захисту
та захисту Вашої родини. Вакцинація можлива в
центрі вакцинації в Кальдені за попереднім записом.
Запишіться на прийом через портал записів або
зв’яжіться з адміністрацієй района за телефоном
0561 1003 1177.




Медичні засоби
Вам потрібна медична страховка, щоб отримати
медичну допомогу. Будь ласка, зареєструйтеся в
медичній страховій компанії.
До служби швидкої медичної допомоги можна
звернутися вночі та у вихідні дні в клініці Касселя.
Аптеки забезпечують вас ліками.



Мовні курси «Вчи німецьку мову»
Народний вечірній університет района Кассель
(Volkshochschule Region Kassel) пропонує мовні
курси для вивчення німецької мови.
Інформацію про курси можна знайти на сайті
www.vhs-region-kassel.de



Громадський транспорт, автобуси та потяги
З 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року
автобусами та потягами можна користуватися
щомісяця за 9 євро з квитком 9 євро. Квитком можна
скористатися по всій країні на всіх лініях місцевого
транспорту.
Інформація про розклад: www.nvv.de



Дитячий садок та школа
Українські діти та молодь віком до 18 років мають
право відвідувати школу в Німеччині. Перед
відвідуванням дитячого садка та школи діти та
молодь повинні пройти медичний огляд та повністю
вакцинуватися проти кору.



Важливі номери телефону
Поліція: 110
Пожежна команда / рятувальна служба: 112
Жіночий консультаційний центр в районі Кассель:
www.frauenhaus-lk-kassel.de



Переїзд в інші округи
Перш ніж переїхати до іншого муніципалітету, будь
ласка, ознайомтеся з чинними правилами.
проживання
Якщо вам потрібне житло, це можна зробити
цілодобово і без вихідних у спільному житлі за
адресою Albert-Einstein-Straße 6 за адресою 34277
Fuldabrück.
Центр зайнятості району Кассель покриває витрати
на проживання за запитом, але не витрати на
електроенергію. Для цього закрийте самостійно
укласти договір з постачальником електроенергії.
Додаткова інформація
www.arbeitsagentur.de/ukraine
Бюро зайнятості надає інформацію на спеціальній
сторінці про можливості та правила прийняття на
роботу або можливості навчання в Німеччині для
біженців з України.
www.germany4ukraine.de
Ласкаво просимо до Німеччини – багатомовна
інформаційна
служба
від
Федерального
міністерства внутрішніх справ і батьківщини

Willkommen im
Landkreis Kassel!

Bad
Karlshafen
Wesertal

Ласкаво просимо
до району Кассель!



Trendelburg

Melden Sie sich persönlich bei der zentralen
Anlaufstelle im Landkreis Kassel

Liebenau

Hofgeismar

Reinhardshagen
Gutsbezirk
Reinhardswald

Зверніться особисто до центрального апарату
Контактний пункт в районі Кассель
Die Registrierung ist Grundlage für die Gewährung von
weiteren Unterstützungsleistungen.
Реєстрація є підставою для надання подальших
послуг підтримки.

Grebenstein

Breuna

Calden

Landkreis Kassel – Flüchtlingshilfe
Albert-Einstein-Straße 6
34277 Fuldabrück-Bergshausen

Espenau

Zierenberg

Wolfhagen

Ahnatal

Habichtswald

Vellmar

Bad Emstal
Naumburg

Fuldatal

Niestetal

Kassel

Schauenburg

www.landkreiskassel.de

Immenhausen

Registrierung Реєстрація
Albert-Einstein-Straße 6
34277 Fuldabrück

Baunatal


Fuldabrück

Nieste

Loh- Kaufungen
felden
Helsa
Söhrewald

