Прибуття до Данії

Повсякденне життя

Заява на отримання
дозволу на перебування

Розподілення до комуни

Розгляд заяви/справи

Інтеграціний процесс

Втеча з зони
бойових дій

Сбалансоване життя

Міграційна служба

Комуна

Контакт та спостереження за розвитком

Дозвіл на
перебування та
працевлаштування

Житло

паспорт
документи
відбитки
пальців
фото

готовність до
повернення на
батькившину

Контакт та спостереження за розвитком

Заява на
продовження
дозволу на
перебування

Школа та заклади
дитячого догляду

CPR
Реєстрація місця
проживання
Обрати сімейного
лікаря
Жовта медична
картка
NemID
Відкриття
банківського рахунка

Житло
Класси для
початківців

Початкова школа: 5-9
Середня ланка: 10-12
Старша середня ланка: 13-15
Освіта для молоді: 16+

Праця

Забеспечення
житлом

Відділок з питань
організації побуту

прийти на
зустріч
записатися
на зустріч у
міграційний
центр

Школа/заклади
дитячого догляду

вивчання данської
мови

Hjælpemidler

соціальні сімейні
обстівини

Hjemmesygepleje

Hjemmepleje

Біженці

держава

комуна

перекладач

Спортивні та
культурні
товариства

Інтеграційний
контракт

Відділ зі справ здоров´я,
догляду та людей
похилого віку

Декларація
про
громадяньске
забов´язання

Економіка
повсякденного життя
Доходи

Витрати

Заробітня
плата*

сплата за житло Школа
та комунальні Лікар
послуги
Бібліотека
Їжа
Телефонний
зв´язок
Громадський
транспорт
членство в клубах
дитячиї садок

чи
Соцільна
допомога*

*оподатковуеться

Можливость
приймати
участь у різних
заходах/клубах

ходити до школи
або до дитячого
садочка

День 0

Пояснення
термінів та
позначень

медична допомога
у шпиталі

організація
заходів

День 1-4

комбінація цифр,що
застосовуеться для
ідентифікації кожної окремої
людини. Кожна комбінація цифр
є унікальною

можливість бути
волонтером

відвідування
бібліотеки

Шукати

CPR-nummer

нейтральне

добровільна

Охорона
здоров´я та
догляд

Ældrebolig
eller plejehjem

Під час
очікування

День -90 - 0

Значення
кольорів

Відділ зі справ
здоров´я, догляду та
людей похилого віку

робота
практика на
підприємствах
профіль ра job.net

Заява на
згоду
(вчинення
дій)

Безкоштовний
проїзд у
громадському
транспорті

Мова

Відділ інтеграції

можливість
зветатися
до лікаря чи
медичної
патронажної
сестри

додатки

Заклади дитячого
догляду

SL2

Заява на
отримання
дозволу на
перебування

Центр
тимчасового
розміщення
біженців

школа

Ясла: 0-3
Дитячий садок: 4-6

Працевлаштування
та мовні курси

SL1

Комунальне
житло

Заява на
отримання
соціальноекономічної
піддтримки

Заклади дитячого
догляду

Заповнити
заяву

Житлове забеспечення
в приватних оселях

відділ шкільної
освіти та
дошкільного
виховання

...що б ви самі
запроронували
чи хотіли б
створити?

День 5-30

NemID
загальна система доступу до
послуг в електронному виді,
що працює на електронних сторінках
як державних установ, так і приватних
підриємств. Також використовується для
доступу до вашого банківського рахунку
через інтернет

Місяць 2-24

Жовта медична картка

Сервісний центр комуни

Download poster

надає можливість доступу до медичної
системи. На картці буде зазначено ваше
ім`я, номер CPR, та контактні данні
вашого лікаря

місце для обсуговування громадян,
звичайно расташоване при
муніципалітетічи біліотеці

And get a tool to create your own:
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