-Ungarisch -

Kompakt útmutató az Európai Unióba bevándorlók számára
Bejelentkezés

Emmerich am Rhein településen kíván lakni? Emmerich am Rhein településen belül elköltözik?
Jelentkezzen be az Emmerich am Rhein Városi Okmányirodába (Bürgerbüro der Stadt Emmerich am
Rhein). Írja fel a lakásánál a postaládára a családjához tartozó valamennyi vezetéknevet.
Az Okmányiroda nyitvatartási ideje a Steinstraße 34 szám alatt
Hétfő
8:00 - 16:30 óra
Kedd
8:00 - 16:30 óra
Szerda
8:00 - 13:00 óra
Csütörtök
8:00 - 18:00 óra
Péntek
8:00 - 13:00 óra
Szombat (a hónap minden 1. és 3. szombatján) 9:00 - 13:00 óra

Pihenőidő
Tartsa be a 22:00 órától 6:00 óráig tartó törvény által előírt pihenőidőt. A nyugalom megzavarásának számít
többek között a közlekedési zaj, hangos zene vagy a hangos beszélgetés.

Hulladék szétválasztása és ártalmatlanítása
Válassza szét és helyezze a kommunális hulladékát a szürke maradék hulladékok számára rendszeresített
tárolóedénybe, a papírt/kartont a zöld/kék edénybe és a műanyagokat a sárga edénybe. Az üveget a zöld
kosárba dobja. Nagyméretű hulladékok esetén kérjük, hívja fel a Schönmackers Umweltdienste (tel.: 0800 /
1 74 74 74) céget. Ezt követően megadják Önnek az ingyenes elszállítás időpontját. Az elszállítási
időpontokat és a fontos információkat tartalmazó hulladéknaptárt az Ön anyanyelvén megtalálja a
következő oldalon: http://kommunalbetriebe-emmerich.de/abfallentsorgung/downloads.html

Munkahelykeresés
(Másik) munkahelyet keres? Keresse fel a Munkaközvetítő Ügynökséget (Agentur für Arbeit).
Az Ügynökség nyitva tartási ideje a Normannstraße 54 szám alatt
Hétfő
8:00 - 12:30 óra
Kedd
8:00 - 12:30 óra
Szerda
8:00 - 12:30 óra
Csütörtök
8:00 - 18:00 óra
Péntek
8:00 - 12:30 óra

Német nyelvtanulás
Szeretne németül tanulni? Jelentkezzen a Menekültügyi és bevándorlási Osztályon (Stabsstelle Asyl und
Integration).
Telefon: 02822-751970
E-mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

A megfelelő hatóság megtalálása
Az EU Egyenlőséggel Foglalkozó Testületének útmutatójában (Behördenwegweiser der EU
Gleichbehandlungsstelle) a németországi különböző hatóságok feladatait találja (például: Familienkasse
(családi támogatást folyósító pénztár), gépjármű engedélyező testület stb.). Ezen kívül ott további
információkat talál a szükséges határidőkre vonatkozóan, és a következő oldalon megkeresheti az Ön
esetében
illetékes
fiókot:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu%C3%A1llampolg%C3%A1rok/hat%C3%B3s%C3%A1gi-%C3%BAtmutat%C3%B3

Egészségbiztosítási pénztár keresése
Orvost vagy kórházat keres? Igényeljen biztosítási fedezetet valamelyik egészségbiztosítási pénztárnál. A
németországi biztosítási fedezetre vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos további információt megtalálja a
következő
oldalon:
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/eu%C3%A1llampolg%C3%A1rok/k%C3%A9rd%C3%A9sek-%C3%A9s-v%C3%A1laszok/szoci%C3%A1lisjuttat%C3%A1sok/eg%C3%A9szs%C3%A9g

Óvoda
1 és 5 év közötti gyermekei vannak? Gondozót keres a gyermekei számára? Írassa be gyermekét
valamelyik óvodába. A gyermekek beíratására a vezetőséggel történt személyes elbeszélgetést követően
kerül sor közvetlenül az óvodában. Az elérhetőségeket megtalálja a következő oldalon:
https://www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw
0 és 6 év közötti gyermekei vannak, akiket otthon gondoz, de néha el szeretne látogatni gyermekeivel egy
játszó csoportba? Jelentkezzen a Menekültügyi és bevándorlási Osztályon (Stabsstelle Asyl und
Integration).
Telefon: 02822-751970
E-mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

Iskola
5 és 16 év közötti gyermekei vannak és be szeretné íratni gyermekét valamelyik iskolába? Kérdései vannak
a német iskolarendszerrel vagy az Emmerich am Rhein településen található különböző iskolákkal
kapcsolatban? Jelentkezzen be Emmerich város iskolavezetéséhez (Schulverwaltung der Stadt Emmerich).
E-mail: schulverwaltung@stadt-emmerich.de
Telefon: 02822/75-1452

Tanácsadás
Emmerich am Rhein település különböző tanácsadó testülete ingyenes és bizalmas tanácsadást és
támogatást nyújt a különböző élethelyzetekben. A tanácsadás rendszerint német nyelven folyik, szükség
esetén a tanácsadó testületeken keresztül a következő oldalon: https://integration.kreiskleve.de/kommunales-integrationszentrum/integration-als-querschnitt/sprach-und-kulturmittlung/
kérhet
ingyenes nyelvi és kulturális közvetítőt. Szükség esetén hívja fel erre a tanácsadó testületek figyelmét.
Caritasverband Kleve e.V. lakhatással kapcsolatos segítségnyújtás, neveléssel, függőséggel, adóssággal
kapcsolatos, szociális és migrációs, menekültügyi és visszatérési tanácsadás
Nonnenplatz 5 | 46446 Emmerich am Rhein
Szociális és migrációs tanácsadás (Seven asszony)
Fogadóóra: keddenként 13 és 15 óra között, csütörtökönként 9 és 12 óra között egyeztetést
követően
Telefon: 02822/18373
E-mail: j.seven@caritas-kleve.de
Lakhatással kapcsolatos segítségnyújtás szaktanácsadó testülete (Zigan úr)
Fogadóóra: szerdánként 14 és 16 óra között és egyeztetést követően
Telefon: 02821/7209-756
E-mail: m.zigan@caritas-kleve.de
Impuls Frauenberatungsstelle (nőknek szóló tanácsadó testület)
Időpontok egyeztetést követően a családnál
Neuer Steinweg 25 | 46446 Emmerich am Rhein
Telefon: 02823/419171
E-mail: info@fb-impuls.de
Beratungsstelle des Diakonischen Werks terhességgel kapcsolatos viták, családi, életvitellel
kapcsolatos, adósságrendezési és fizetésképtelenséggel kapcsolatos tanácsadás
Neuer Steinweg 12 | 46446 Emmerich am Rhein
Időpontok egyeztetést követően: 0281/156210
Beratungsstelle Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbunds (anyanyelvi) tanácsadás különös
tekintettel a munka és munkafeltételek témakörében (Németországban végzett tevékenység esetén)
Telefon: 0231 54 50 79 82 (magyar)
E-mail: dortmund@faire-mobilitaet.de
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