
Допомога в роз’ясненні найпоширеніших питань: 

 

Бажаєте подати заявку на допомогу по безробіттю? 

- Зверніться до Центру зайнятості (Eingangszone)*, відповідальним за Вас 

або 

- зателефонуйте за номерами: 0209 60509 - 0 або 0209 6050 - 123 

 

У вас немає коштів, щоб забезпечити своє існування? 

 - Поговоріть з представником Центру зайнятості у вашому місті (Eingangszone)* 

Примітка: Нам буде потрібна актуальна виписка з Вашого банківського рахунку за 
останні 14 днів. Якщо у вас немає виписки з рахунку, зверніться до свого банку. 

 

У вас є запитання, щодо повідомлення про схвалення Ваших виплат по 

безробіттю? 

- Зателефонуйте за номерами: 0209 60509 - 0 або 0209 6050 - 123 

 

Якщо Ви хочете подати заяву на отримання допомоги на дитину (Kindergeld) 

чи допомогу батькам по народженню дитини (Elterngeld) - зверніться за 

наступними адресами: 

Допомога на дитину (Kindergeld) 

Universitätsstraße 66,44789 Bochum 

Rufnummer 0800 4555530 

Допомога батькам по народженню дитини (Elterngeld) 

Kurt-Schumacher-Str. 2 

45881 Gelsenkirchen 

 

Бажаєте подати документи до Центру зайнятості? 

- Будь ласка, використовуйте наші поштові скриньки, що розташовані при входi 
до Центру Зайтятості м.Гельзенкірхен. Важливо: не подавайте оригінали 
документів, тількі копії! 



або  

надішліть нам електронного листа за адресою jobcenter-gelsenkirchen@jobcenter-
ge.de  

 

Медичне страхування / свідоцтво про членство у медичній кассі. 

- Будь ласка, надайте нам свідоцтво про членство. Якщо у Вас його немає, 
зверніться до  медичної страхової компанії з якою Ви уклали договір. 

 

Ви б хотіли надати нам свої банківські реквізити? 

- Будь ласка, надішліть до Центру Зайнятості заповнене повідомлення про зміни 
банківських реквізитів (Додаток VÄM) 

Крім того, Ви можете надати нам підтвердження про відкриття рахунку 

Важливо: має бути зазначено повний IBAN 

 

Маєте запитання щодо перекладу чи визнання Ваших іноземних дипломів 

чи сертифікатів? 

- Будь ласка, зателефонуйте за наступними номерами телефонів, щоб 
домовитися про зустріч зі своїм особистим консультантом з працевлаштування: 

0209 60509 - 0 або 0209 6050 - 123 

 

Хочете поїхати з міста?  Якщо ви зареєстровані в Центрі зайнятості і отримуєте 
допомогу по безробіттю, Ви маєте подати заяву на відпустку в разі якщо плануєте 

виїхати з міста або плануєте виїхати за кордон. 

- Зателефонуйте за вказаними номерами телефонів, найраніше за п'ять робочих 
днів до від‘їзду: 

0209 60509 - 0 або 0209 6050 – 123 

 

* Центр зайнятості (Eingangszone) розташовані за наступними адресами: 

- Ahstr. 22, 45879 Gelsenkirchen 

- Vattmannstr. 12, 45879 Gelsenkirchen 

- Kurt-Schumacher-Str. 392-396, 45897 Gelsenkirchen 


