Ankommen in
Deutschland

Arriving in
Germany

Прибытие в
Германию

Прибуття до
Німеччини

Von der Suche nach einer Unterkunft bis zur
Schulanmeldung für ihre Kinder.
Nach der Ankunft in Deutschland haben Sie
sicherlich viele dringende Fragen.

From finding accommodation to registering
your children for school. After arriving in
Germany, you will certainly have many urgent
questions.

От поиска жилья до записи детей в школу.
После приезда в Германию у вас наверняка
возникнет множество насущных вопросов.

Від пошуку житла до реєстрації дітей
до школи. Після прибуття до
Німеччини у вас напевно виникне
багато нагальних питань.

Die beantwortet der Kurs „Ankommen in
Deutschland“.

The course "Arriving in Germany"
answers them.

На них ответит курс "Прибытие в
Германию".

На ці питання відповідає курс
«Прибуття до Німеччини».

Kostenlos.
Auf Ukrainisch und Russisch, Englisch
und Deutsch.

Free of charge.
In Ukrainian and Russian, English
and German.

Бесплатно.
На украинском и русском,
английском и немецком языках.

Безкоштовно.
Українською та російською,
англійською та німецькою мовами.

Er bündelt Informationsangebote aus ganz
Deutschland und hilft dabei das Leben nach
der Flucht neu zu sortieren!

It brings together information from all over
Germany and helps to sort out life after
finding refuge!

Он объединяет информационные
предложения со всей Германии и поможет
сформировать жизнь после бегства!

Він об’єднує інформаційні пропозиції
з усієї Німеччини та допоможе
упорядкувати життя після втечі!

Unsere Themen:
- Wohnungssuche
- Verkehrsmittel
- Aufenthaltsrecht
- Gesundheitssystem & Coronaregeln
- Kinderbetreuung
- Schule, Ausbildung & Studium
- Hilfen für Frauen & LGBTQIA*
- Deutsch lernen

Our topics:
- Finding accommodation
- Means of transport
- Right of residence
- Health system & corona rules
- Childcare
- School, education & studies
- Help for women & LGBTQIA*
- Learning German

Наши темы:
- Поиск жилья
- Средства передвижения
- Право на проживание
- Система здравоохранения и правила
защиты от короны
- Уход за детьми
- Школа, образование и учеба
- Помощь для женщин и LGBTQIA*
- Изучение немецкого языка

Наші теми:
- Пошук квартири
- Транспортні засоби
- Право на проживання
- Система охорони здоров'я та
правила коронавірусу
- Догляд за дітьми
- Школа, освіта та навчання
- Допомога для жінок і LGBTQIA*
- Вивчення німецької мови

Jetzt informieren!
www.futurelearnlab.de/welcome

Find out now!
www.futurelearnlab.de/welcome

Получите информацию прямо сейчас!
www.futurelearnlab.de/welcome

Отримайте інформацію прямо зараз!
www.futurelearnlab.de/welcome

Das Institut für Interaktive Systeme (ISy)
an der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck)
hat diese Angebote im Rahmen des Projektes
Integration zur Unterstützung nach Deutschland
fliehender Personen aus der Ukraine und Russland
produziert.

The Institute for Interactive Systems (ISy) at the
Lübeck University of Applied Sciences (TH Lübeck) has
produced these offers as part of the Integration project to
support people from Ukraine and Russia fleeing to Germany.

Институт интерактивных систем (ISy) Любекского
университета прикладных наук (TH Lübeck)
подготовил эти предложения в рамках проекта
"Интеграция" для поддержки людей из Украины и
России, бегущих в Германию.

Інститут інтерактивних систем (ISy)
Любекського університету
прикладних наук (TH Lübeck) підготував ці
пропозиції в рамках інтеграційного проекту
для підтримки людей з України та Росії, які
втікають до Німеччини.

Gefördert von:

Technische Hochschule Lübeck – Institut für Interaktive Systeme
Mönkhofer Weg 239 – 23562 Lübeck – futurelearnlab@th-luebeck.de
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Ласкаво просимо в
Шлезвіг-Гольштейн

Добро пожаловать в
Шлезвиг-Гольштейн

Welcome to
Schleswig-Holstein

Willkommen in
Schleswig-Holstein

У вас, напевно, є багато запитань про
життя в Північній Німеччині. Курс
«Ласкаво просимо до Шлезвіг-Гольштейн»
містить основну інформацію та
пропозиції допомоги.

У вас наверняка есть много вопросов
о жизни на севере Германии. Курс
"Добро пожаловать в Шлезвиг-Гольштейн"
объединяет основную информацию и
предложения помощи.

You probably have a lot of questions about
life in northern Germany. The course
"Welcome to Schleswig-Holstein" bundles
basic information and offers of help.

Bestimmt haben Sie ganz viele Fragen zum Leben
in Norddeutschland. Der Kurs „Willkommen in
Schleswig-Holstein“ bündelt grundlegende
Informationen und Hilfsangebote.

Безкоштовно.
Українською та російською,
англійською та німецькою мовами.

Бесплатно.
На украинском и русском, английском и
немецком языках.

Free of charge.
In Ukrainian and Russian, English
and German.

Kostenlos.
Auf Ukrainisch und Russisch, Englisch
und Deutsch.

Для полегшення орієнтації у
Німеччині!

Для облегчения ориентации в Германии!

To make your orientation in
Germany easier!

Damit die Orientierung in Deutschland
leichter wird!

Наші тем:
- Культурний обмін
- Мовне партнерство
- Пропозиції безперервної освіти
- Волонтерська робота
- Проекти біженців
- Довідково-консультаційні центри
- Навчання в Шлезвіг-Гольштейн
- Жіночі клуби та підтримка
- Професійна орієнтація та професійна
інтеграція

Наши темы:
- Культурный обмен
- Языковое партнерство
- Дальнейшее образование
- Волонтерская работа
- Проекты для беженцев
- Центры помощи и консультирования
- Учеба в Шлезвиг-Гольштейне
- Женские ассоциации и поддержка
- Профессиональная ориентация
и интеграция

Our topics:
- Cultural exchange
- Language partnerships
- Further education
- Volunteer work
- Refugee projects
- Help and advice centres
- Studying in Schleswig-Holstein
- Women's associations and support
- Vocational orientation and integration

Unsere Themen:
- Kultureller Austausch
- Sprachpartnerschaften
- Weiterbildungsangebote
- Ehrenamtliches Engagement
- Flüchtlingsprojekte
- Hilfe- und Beratungsstellen
- Studieren in Schleswig-Holstein
- Frauenvereine und -unterstützung
- Berufsorientierung und berufliche Integration

Отримайте інформацію прямо зараз!
www.futurelearnlab.de/welcome

Получите информацию прямо сейчас!
www.futurelearnlab.de/welcome

Get involved now!
www.futurelearnlab.de/welcome

Jetzt informieren!
www.futurelearnlab.de/welcome
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