Район
Оберберґішер
Ми тут заради вас!

На захисті інтересів громадян
Професіоналізм
Законність

У надзвичайній ситуації або ж у разі

Зв‘язатися з пожежно-рятувальними
службами можна у будь-який час за
телефоном

небезпеки ми у будь-який час доступні

екстреної допомоги 112

за телефоном

Докладніше

екстреної допомоги 110

Якщо ви вимушено залишили Україну
Якщо ви не перебуваєте в екстреній
ситуації,
відвідайте

але
нас

вас

щось

в

одному

непокоїть,
з

наших

через

вторгнення,

районна

поліція

Оберберґішера закликає ознайомитися з
додатковою інформацією за посиланням:

відділень поліції або ж зателефонуйте
oberbergischer-kreis.polizei.nrw

нам.

 +49 2261 8199 ‒ 0

Hubert-Sülzer-Straße 2, 51643 Gummersbach

Поліцейський відділок Вальдбреля
Brölbahnstraße 17a, 51545 Waldbröl

Поліцейський відділок Віпперфюрта
Lüdenscheider Straße 10, 51688 Wipperfürth

Informationen der Polizei

для біженок і біженців
з України

Ви знайдете нас тут:
Поліцейський відділок Ґуммерсбаха
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Шановні співмешканці

Остерігайтеся шахраїв

Пропозиції щодо житла

з України!

На жаль, є люди, які користуються
скрутним становищем інших людей. Тому
не довіряйте пропозиціям від незнайомих
людей.

Не приймайте пропозицій щодо житла від
незнайомих людей.
Шахраї
пропонують,
наприклад,
розміщення людей у власних квартирах і
будинках або ж знайти вам квартиру за
окрему плату.
Подібні
пропозиції
посередництва
повинні
розглядатися
лише
уповноваженими особами, наприклад,
працівниками Управління соціального
захисту (Sozialamt).

Ми глибоко вражені вашою ситуацією і
хотіли б підтримати вас в цей непростий
час.
Завдання поліції — піклуватися про вашу
безпеку. Тому ми відкриті для людей
цілодобово.
Якщо вам потрібна допомога або виникли
запитання, зв’яжіться з нами в будь-який
час.
Ми тут заради вас!

На вашому захисті — поліція
району Оберберґішер

Пропозиції про роботу
Будьте особливо уважні у разі отримання
пропозиції про роботу. Далеко не кожна
пропозиція відповідає дійсності.
Можливо, шахраї лише прикидаються,
що мають для вас роботу або готові
допомогти, а насправді переслідують
зовсім
інші
цілі
—
наприклад,
проституцію.

Дозволи на роботу
Навіть якщо ви отримаєте справжню
пропозицію роботи, є ризик, що без
необхідних
дозволів
у
найгіршому
випадку
вас
притягнуть
до
відповідальності.
Відтак,
не
поспішайте
з
пропозиціями про роботу!

