UKRAINSKA

ДЛЯ ТИХ, ХТО ДІСТАВСЯ З УКРАЇНИ ЯК БІЖЕНЕЦЬ

Ласкаво просимо
до муніципалітету
Шеллефтео!

Ми дуже шкодуємо про те, що відбувається у вашій країні й про
те, що ви були змушені стати біженцями. Сподіваємося, вам
сподобається перебування в нас
Шеллефтео — це муніципалітет на півночі
Швеції, найбільше місто якого також
називається Шеллефтео. Наразі муніципалітет
стрімко розвивається, відкривається багато
нових підприємств, і є хороші можливості для
роботи.
Муніципалітет Шеллефтео — це також
назва органу місцевого самоврядування,
який опікується, серед іншого, школами,
дошкільними закладами й соціальними
службами.

Дозвіл на проживання, віза
Громадяни України можуть перебувати
у Швеції без дозволу протягом 90 днів. З
питань дозволів на проживання й віз вам слід
звертатися до Міграційної агенції. .
Шведское миграционное агентство
Міграційна агенція
Адреса: Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
+46 771 235 235
www.migrationsverket.se

Тут ми зібрали деяку інформацію, яка може
стати в нагоді тим, хто опинився у Швеції
вперше.

Якщо ви потребуєте
медичного догляду

Муніципалітет Шеллефтео
Адреса: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Телефон: +46 910 73 50 00, натисніть 8 для
вибору меню англійською мовою

Якщо ви хворі, ви маєте право на медичний
догляд. У першу чергу вам слід звернутися до
найближчого медичного центру й записатися
на прийом. У Шеллефтео є багато медичних
центрів, а також лікарня.

Ел. пошта: kundtjanst@skelleftea.se
www.skelleftea.se

На сайті www.1177.se ви знайдете контактну
інформацію всіх медичних центрів.
Ви можете зателефонувати за номером 1177,
щоб отримати консультацію медсестри
(+46 771 11 77 00 із телефона з іноземним
номером).

www.skelleftea.se/fromukraine

Якщо вам потрібна
невідкладна допомога
При раптовому нездужанні або гострих
травмах телефонуйте за номером 112.
Якщо вам потрібно терміново звернутися до
поліції або пожежної охорони, телефонуйте за
номером 112.

Ваші діти мають право
відвідувати школу
Діти до 18 років мають право відвідувати
дошкільний заклад і школу.
Зв’яжіться зі службою підтримки муніципалітету
Шеллефтео по допомогу з подання заявки до
дошкільного закладу й школи.

Муніципалітет Шеллефтео є одним із
найбільших місцевих роботодавців, і нам
потрібно наймати багатьох людей різних
професій. Найбільше людей ми шукаємо
сьогодні в таких сферах, як охорона здоров’я
та соціальна допомога, а також виховання
дітей і освіта.
www.skelleftea.se

Є багато людей, які хочуть вам
допомогти
У нашому муніципалітеті є багато волонтерів
і волонтерських організацій, які хочуть вам
допомогти. У багатьох місцях є, наприклад,
магазини секонд-хенду й навчальні асоціації.

+46 910 73 50 00, натисніть 2

Кілька навчальних асоціацій пропонують
уроки шведської мови.

Робота у Швеції

Як влаштована Швеція

Якщо вам виповнилося 16 років, ви маєте
право працювати. Зверніться до Державної
служби зайнятості, якщо вам потрібна
допомога стосовно пошуку роботи й подання
заявки на роботу.

Informationsverige — це вебсайт, який пояснює,
як влаштоване шведське суспільство.

Адреса: Trädgårdsgatan 52, Skellefteå
+46 771 416 416
www.arbetsformedlingen.se

Існують також практичні інструменти для
вивчення шведської мови.
www.informationsverige.se

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте
муниципалитета Шеллефтео для тех, кто приехал в качестве
беженца из Украины:
www.skelleftea.se/fromukraine

