Deutsch-Ukrainisch

Guten Tag und herzlich willkommen in Hamburg
Sie sind vor kurzem aus der Ukraine nach Hamburg gekommen und wünschen sich Informationen
und Unterstützung bei Fragen zu den Themen:
 Praktisches rund um das Leben in Hamburg (Kita, Schule, Versicherung, Wohnen usw.)
 Deutsch lernen
 Anerkennung ausländischer Abschlüsse
 Suche nach Arbeit oder Ausbildung
 Arbeitsbedingungen
Dann sind Sie beim Hamburg Welcome Center genau richtig.
Sie könnten gern an den folgenden Tagen persönlich in das HWC kommen (kein Termin
erforderlich):
Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr
Mittwoch von 11 bis 15 Uhr
Donnerstag von 10 bis 16 Uhr
Freitag von 10 bis 12 Uhr

Oder Sie vereinbaren einen Termin für die Beratung:
Telefon: (040) 42839-5555 Email: info@welcome.hamburg.de
Bitte

bringen

Sie

dieses

Hinweisblatt

und

ein

aktuelles

Ausweisdokument

mit.

Wir beraten Sie auf Deutsch, Englisch oder Russisch, Sie können gern eine Begleitung (zum
Beispiel zum Übersetzen) zum Gespräch mitbringen.
So finden Sie das Hamburg Welcome Center:
Süderstraße 32b, 20097 Hamburg
Nehmen Sie die Buslinie 25, 112, 154 oder 160 bis zur Haltestelle
Süderstraße. Von dort aus können Sie entweder von der Süderstraße
aus hinter dem Autohaus links über den Innenhof gehen und dann
rechts zum Eingang Nummer 32b. Oder vom Heidenkampsweg aus
hinter dem Autohaus nach rechts über den Parkplatz bis zum Eingang
Nummer 32b auf der rechten Seite.
Sie können auch mit der S-Bahn bis zur Station Hammerbrook oder mit
der U-Bahn bis zur Station Berliner Tor fahren und von dort zu Fuß/mit
dem StadtRad zu uns kommen.
Quelle: OpenMaps, created with Canva

Weitere Informationen zum Hamburg Welcome Center
finden Sie hier: https://welcome.hamburg.de/hwc/
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Deutsch-Ukrainisch

Доброго дня, вітаємо у Гамбурзі
Ви нещодавно приїхали до Гамбурга з України і хотіли б отримати інформацію та підтримку
за питаннями на такі теми:
✔ Практичні питання щодо проживання в Гамбурзі (дитячий садочок, школа,
страхування, житло тощо)
✔ Вивчення німецької мови
✔ Визнання іноземної кваліфікації
✔ Пошук роботи чи навчання
✔ Умови праці
Тоді у Hamburg Welcome Center Ви потрапили в правильне місце.
Ви можете особисто прийти до Hamburg Welcome Center в наступні дні (запис не потрібен):
Понеділок і вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

з 9 до 15 години
з 11 до 15 години
з 10 до 16 години
з 10 до 12 години

Або Ви можете записатися на консультацію:
за телефоном:
або електронною адресою:

(040) 42839-5555
info@welcome.hamburg.de

Будь ласка, візьміть із собою цей інформаційний лист і документ, що засвідчує особу.
Ми надаємо консультації німецькою, англійською або російською мовами. Ви також можете
взяти когось із собою (наприклад, в ролі перекладача) на консультацію.
Ви знайдете Hamburg Welcome Center таким чином:
Адреса: Süderstraße 32b, 20097 Hamburg
Доїхати можна автобусами №№ 25, 112, 154 або 160 до
зупинки Süderstraße (Зюдерштрасе). Звідти Ви можете або
пройти з вулиці Süderstraße (Зюдерштрасе): через
автосалон - пройдіть ліворуч через двір і далі - праворуч до
входу № 32b. Або, якщо від вулиці Heidenkampsweg
(Хайденкампсвег): за автосалоном поверніть праворуч
через автостоянку до входу № 32b, що буде з правого боку.
Ви також можете приїхати швидкісною залізницею (S-Bahn)
до станції Hammerbrook (Хаммерброок) або на метро (UBahn) до станції Berliner Tor (Берлінер Тор), а звідти дійти
пішки або доїхати на велосипеді (StadtRad) до нас.
Source: OpenMaps, created with Canva

Більше інформації про Hamburg Welcome Center
Ви знайдете тут: https://www.hamburg.com/welcome/hwc/
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