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—

Інформація про зміну відповідальності з 1 червня 2022 року

Шановні пані та панове!
З 1 червня 2022 року за вас відповідатиме Ландсхутський районний центр зайнятості.
—

Ваші пільги для шукачів притулку буде припинено 31 травня 2022 року.
Для того, щоб продовжувати отримувати гроші на витрати на проживання, ви повинні
якнайшвидше після отримання цього листа подати заяву на фінансову підтримку до
центру зайнятості.
Найшвидший спосіб подати заявку – подати необхідні документи на наступному вебсайті https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos
роздрукуйте його та відправте до центру зайнятості Ландсхут Lehbühlstr. 28 в 84034
Ландсхут.

—

Ви також можете надіслати документи електронною поштою Jobcenter-LK-Landshut@jobcenter-ge.de
Важливо, щоб усі заяви були підписані від руки.
Якщо ви не можете роздрукувати документи, ви можете відвідати центр зайнятості
особисто.
години роботи
з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 12:00
Час очікування особистих зустрічей може тривати довший. Тому бажано подати заявку
поштою або електронною поштою.
-2Postanschrift
Jobcenter Landkreis Landshut
Lehbühlstr. 28
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Öffnungszeiten
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr
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Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr

Vorsprache ausschließlich mit
Termin.
Terminvereinbarung
jederzeit unter
-Terminunten)
onlineoder
vereinbaren(siehe
unter den
nebenstehenden Telefonnummern.

-2Які документи потрібні центру зайнятості?
-

Заповнена заявником заява на отримання допомоги по безробіттю II
Документи для інших людей (WEP) / заповнено та підписано для партнерів та
дітей віком від 15 років
документи для дітей (KI) / завершено для всіх дітей віком до 15 років
Документує вартість оренди (KDU) / заповнюється, якщо потрібно платити
орендну плату
документи про доходи (EK) / заповнено та підписане для кожної особи старше
15 років
Посвідчення особи або паспорт усіх осіб
Дозвіл на проживання для всіх осіб
Договір оренди за наявності
Трудовий договір або квитанція про заробітну плату, якщо є
доказ шкільних дітей
Підтвердження німецького банківського рахунку
Свідоцтво про членство в медичному страхуванні або письмова заява про те, в
якій страховій компанії ми повинні вас зареєструвати

Усі документи потрібні лише тим, хто зараз проживає в Німеччині.
Усі документи мають бути заповнені німецькою мовою та письмово.
Якщо у вас виникли запитання, скористайтеся нашим веб-сайтом https://www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine. Крім того, ви можете зателефонувати нам з 08:00 до 12:00
за номером 0871-404722-90.
Якщо у вас виникли запитання, ми до ваших послуг.
Хочемо ще раз зазначити, що вам слід негайно звернутися до Ландсхутського
районного центру зайнятості, щоб продовжувати отримувати фінансову підтримку з 1
червня 2022 року.
З повагою

