
 2022/2023 навчальний рік ›  

Додаткова інформація по темі
житло ›

 

 

         Zur Webansicht          

 

 

Online-Stadtplan
 

Шановні зацікавлені в нашому інформаційному бюлетені для українців,
Ми надсилаємо Вам останню інформацію нижче та бажаємо Вам захоплюючого читання!
З найкращими та сонячними побажаннями,
Місто Швабах
Управління у справах людей похилого віку та соціальних питань
Контактний пункт для залучення громадян

 
 

 

 

Актуальна інформація за 2022/2023
навчальний рік 
 

За наступним посиланням ви знайдете всю
важливу інформацію щодо навчального року
2022/2023 у школах Баварії:
 

 
 

 

 

Informationen zum Thema Wohnen
 

Інформація на тему «Житло»
На інформаційному вечорі 19.07.2022 було
багато інформації по темі «Житло»:
пошук квартири, договір оренди, загальні
умови.
Цю інформацію можна знайти узагальнено за
таким посиланням:

 
 

 
 

 

 

Інформація про Schwabach Pass 
 

За певних умов можна подати заявку на
Schwabach Pass для дітей, молоді та дорослих.

https://www.km.bayern.de/ukraine.html
https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/referat-2-recht-soziales-und-umwelt/547-amt-fuer-senioren-und-soziales/551-einrichtungen-und-sachgebiete-des-amts-fuer-senioren-und-soziales/2233-buergerengagement.html
http://www.schwabach.de/de/
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/775
http://www.schwabach.de/
https://stadtplan.schwabach.de/


 
Додаткова інформація про

перевал Швабах ›  

Veranstaltungshinweise ›

 
Додаткова інформація

Консультаційний центр ›  

 

 
 

 

 

Літня перерва інформаційних
вечорів в Haus der Begegnungen
 

Інформаційні зустрічі, які завжди проходят по
вівторках з 14-16 години тимчасово
припиняються (через літні канікули)
Наступний захід відбудеться 27 вересня 2022
року.

 

 
 

 

 

Будь ласка, пам’ятайте про це,
переїжджаючи в межах Швабаха та
віддаляючись від Швабаха
 

Біженців з України терміново просять
розглянути питання про перереєстрацію або
зняття з реєстрації в реєстраційному відділі,
центрі зайнятості та/або службі соціального
захисту, як тільки вони переїжджають у Швабах
або переїжджають із Швабаха!

 
 

 

 

Інформація про події в Haus der
Begegnungen і Asylcafe
 

Інформаційні вказівки
 
 

 
 

 

 

Консультації по питанням біженців
та міграції дияконії за адресою
Reichswaisenhausstraße
 

Для отримання додаткової інформації пройдіть
за посиланням: 

 

https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/referat-2-recht-soziales-und-umwelt/142-rechts-und-standesamt/146-einrichtungen-und-sachgebiete/166-rechtsamt/168-allgemeines-aus-dem-rechtsamt/386-ortsrecht/1307-schwabach-pass-satzung.html
https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/referat-2-recht-soziales-und-umwelt/547-amt-fuer-senioren-und-soziales/551-einrichtungen-und-sachgebiete-des-amts-fuer-senioren-und-soziales/2233-buergerengagement.html
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_2/Buergerengagement/FIB_Reichswaisenhausstrasse_9d_ukrainisch.pdf


Акція збору коштів «Рюкзаки для
українських дітей-біженців» ›

 
Додаткова інформація про

страхування відповідальності ›  

Datenschutzhinweise ›

 
 

 

 

Акція збору коштів «Рюкзаки для
українських дітей-біженців»
 

На пожертви місто Швабах забезпечує
шкільними портфелями для українських дітей-
біженців на наступний навчальний рік. Усю
важливу інформацію можна знайти за
посиланням:
 
 

 
 

 

 

Оформлення страхування цивільної
відповідальності
(Haftpflichtversicherung)
 

Біженці з України, які проживають у німецьких
приймаючих сім'ях, включені до страхування
відповідальності. Всі інші біженці з України
повинні самостійно оформити страхування
цивільної відповідальності. 
 

 
 

 

 

Datenschutzhinweise der Stadt Schwabach
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über den
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
 

 
 

 
 

 
Impressum 

Stadt Schwabach
Amt für Senioren und Soziales
Nördliche Ringstraße 2a-c
91126 Schwabach
Deutschland

Kontakt
Telefon: +49 9122 860 240
Fax: +49 9122 860 132
E-Mail: buergerengagement@schwabach.de
www.schwabach.de
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https://www.schwabach.de/de/stadtverwaltung/referat-2-recht-soziales-und-umwelt/547-amt-fuer-senioren-und-soziales/551-einrichtungen-und-sachgebiete-des-amts-fuer-senioren-und-soziales/2233-buergerengagement.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/weitere-versicherungen/private-haftpflichtversicherung-auch-fuer-fluechtlinge-ein-muss-12850
http://www.schwabach.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/termine-und-infos/6486-datenschutzhinweis.html
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/775
https://login.mailing-point.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/775
https://login.mailing-point.de/optout/Optout/test/19864/775/1/0

