Îndrumar compact pentru imigranți UE

-Rumänisch-

Înregistrare
Doriți să locuiți în Emmerich am Rhein? Vă mutați la altă adresă în Emmerich am Rhein? Înregistrați-vă la
biroul de evidența populației al orașului Emmerich am Rhein. Etichetați o cutie poștală montată în dreptul
locuinței dumneavoastră cu toate numele de familie ale persoanelor care fac parte din familie.
Program de lucru al biroului de evidența populației de la adresa din Steinstraße 34
Luni
Orele 8:00 - 16:30
Marți
Orele 8:00 - 16:30
Miercuri
Orele 8:00 - 13:00
Joi
Orele 8:00 - 18:00
Vineri
Orele 8:00 - 13:00
Sâmbătă (prima și cea de-a treia zi de sâmbătă din lună) Orele 9:00 - 13:00

Intervale de păstrare a liniștii
Respectați intervalele legale prevăzute pentru păstrarea liniștii, între orele la 22:00 și 6:00. Perturbarea
liniștii este reprezentată, printre altele, de zgomotul provenit din trafic, muzica la intensitate ridicată sau
conversațiile pe ton ridicat.

Sortarea și eliminarea deșeurilor
Sortați și eliminați deșeurile dumneavoastră în pubelele gri pentru deșeuri, hârtia/cartoanele în recipientele
verzi/albastre, iar materialele reciclabile în recipientele galbene. Eliminați sticla în coșurile verzi. Pentru
deșeuri voluminoase, vă rugăm să apelați la serviciul ecologic - Schönmacker Umweltdienste (tel.: 0800 / 1
74 74 74). Urmează a vă fi comunicată o programare pentru ridicarea gratuită a deșeurilor respective. Un
calendar al deșeurilor în limba dumneavoastră, cu intervalele orare de ridicare și toate informațiile
importante,
pot
fi
consultate
la
adresa
http://kommunalbetriebeemmerich.de/abfallentsorgung/downloads.html

Găsirea unui loc de muncă
Căutați un (alt) loc de muncă? Vizitați Agenția de Ocupare a Forței de Muncă.
Program de lucru al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă de la adresa din Normannstraße 54
Luni
08:00 - 12:30
Marți
08:00 - 12:30
Miercuri
08:00 - 12:30
Joi
08:00 - 18:00
Vineri
08:00 - 12:30

Învățarea limbii germane
Doriți să învățați limba germană? Luați legătura cu departamentul responsabil pentru azil și integrare.
Telefon: 02822-751970
Mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

Identificare autorității corecte
În îndrumarul organismului UE pentru promovare egalități de șanse sunt descrise atribuțiile diferitelor
autorități din Germania (de exemplu Casele de asigurări de familie, Autorități de înmatriculare a
autovehiculelor etc.). Regăsiți în domeniul respectiv informații cu privire la eventualele termene importante
și
puteți
căuta
reprezentanța
importantă
pentru
dumneavoastră
https://www.eugleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/ghid-de-abordare-ainstitu%C5%A3iilor-oficiale

Căutarea casei de asigurări de sănătate
Doriți să consultați medic sau să mergeți la spital? Solicitați protecția prin asigurare la o casă de asigurări
de sănătate. Informații suplimentare cu privire la obligația de încheiere a unei asigurări de sănătate în
Germania pot fi consultate la adresa găsite la https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugsro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/%C3%AEntreb%C4%83ri-%C8%99ir%C4%83spunsuri/securitatea-social%C4%83/s%C4%83n%C4%83tate

Grădiniță
Aveți copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani? Doriți să beneficiați de asistență pentru copiii
dumneavoastră? Înregistrați-vă copilul la un centru de îngrijire de zi. Înregistrarea copiilor se realizează
după o conversație personală cu conducerea, direct la centrele de îngrijire de zi. Toate datele de contact
sunt disponibile la adresa https://www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw
Aveți copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani pentru care doriți servicii de îngrijire la domiciliu, dar doriți să
frecventați din când în când cu copiii dumneavoastră un grup de joacă? Luați legătura cu departamentul
responsabil pentru azil și integrare.
Telefon: 02822-751970
Mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

Școală
Aveți copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani și doriți să vă înscrieți copilul la o școală? Aveți întrebări cu
privire la sistemul de învățământ din Germania sau despre diferite școli din Emmerich am Rhein? Contactați
administrația școlară a orașului Emmerich.
E-mail: schulverwaltung@stadt-emmerich.de
Telefon: 02822/75-1452

Consiliere
Diverse centre de consiliere din Emmerich am Rhein oferă consultanță și asistență gratuită și confidențială
pentru diverse situații de viață. Consultările se realizează de obicei în limba germană, dar, în caz de
necesitate, prin intermediul centrelor de consiliere care pot fi contactate la adresa https://integration.kreiskleve.de/kommunales-integrationszentrum/integration-als-querschnitt/sprach-und-kulturmittlung/
pot
fi
solicitați gratuit translatori și mediatori culturali. Dacă este necesar, atenționați centrele de consiliere asupra
acestui aspect.
Caritasverband Kleve e.V. Asistență pentru persoanele fără adăpost, consiliere în domeniul educațional,
pentru persoanele dependente, datornic, probleme sociale și migrație,
refugiați și revenire în țara de origine
Nonnenplatz 5 | 46446 Emmerich am Rhein
Consultanță în domeniul social și al migrației (doamna Seven)
Program de lucru cu publicul: marți între orele 13 și 15, joi între orele 9 și 12 și cu programare
Telefon: 02822/18373
Mail: j.seven@caritas-kleve.de
Biroul de consultanță de specialitate pentru asistența în beneficiul persoanelor fără adăpost
(domnul Zigan)
Program de lucru cu publicul: miercuri între orele 14 și 16 și cu programare
Telefon: 02821/7209-756
Mail: m.zigan@caritas-kleve.de
Impuls Centrul de consultanță în beneficiul femeilor
Termene cu programare la Casa Familiei
Neuer Steinweg 25 | 46446 Emmerich am Rhein
Telefon: 02823/419171
Mail: info@fb-impuls.de
Centrul de consultanță al biroului de diaconie Consultanță în domeniul conflictelor privind sarcina,
familii, viață, datornici și insolvență
Neuer Steinweg 12 | 46446 Emmerich am Rhein
Termene cu programare la numărul: 0281/156210
Biroul de consultanță pentru mobilitatea echitabilă din cadrul Asociației sindicale germane
Consultanță (în limba maternă) în special cu privire la teme privind munca și condițiile de muncă (la
activitățile prestate în Germania)
Telefon: 0231 18 99 87 86 (română)
E-mail: dortmund@faire-mobilitaet.de
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