
Ваш BG- номер: ____________________ 
 
 
 
Можна прийти особисто 
 
 

по вівторках 
 

з 8.00 до 11.00 в офіс у  
Selb, Poststr, 7 

 
у випадку,якщо 
 
 Ви щойно приїхали з України, вже маєте тимчасову довідку чи 

посвідку на проживання та бажаєте подати заяву до центру 
зайнятості для отримання допомоги згідно SGB II. 
 

 Ви вже отримуєте допомогу від центру зайнятості та хотіли б 
переїхати в іншу квартиру (потрібно дозвіл центру зайнятості!). 

 
 Ви залишаєте Німеччину назавжди і повертаєтеся в Україну. 
 

По можливості візьміть із собою на співбесіду перекладача! 
 

 Якщо ваше звернення не стосується жодного з трьох згаданих 
пунктів, ми просимо вас скористайтеся іншими варіантами 

контактування. 
 
 
Ви вже отримуєте допомогу від центру зайнятості та маєте запитання з 
цього приводу?  
 
Тоді ви також можете зателефонувати нам: 
 
  +49 9287 - 9911 76 

Телефонуйте за цим номером, лише якщо  з Вами є перекладач. 

 
 +49 911 - 178 79 15 

Гаряча лінія – з російськомовними та україномовними 
спеціалістами. 

 
 
Ви вже отримуєте допомогу від центру зайнятості або вже подали заяву 
особисто і тепер хочете подати додаткові документи до центру 
зайнятості. 
 
Особистий візит не потрібен для подання наступних документів: 

 Копія посвідки на проживання 
 Копія виписки з банківського рахунку 
 Трудовий договір і довідки про доходи; 
 Розрахунок,рахугок за електроенергію/газ (привітальний лист 

ESM) 
 Анкета (CV) 
 Листи непрацездатності (жовті папери від лікаря) 
 

Є три варіанти подачі документів: 
 
1. Скринька центру зайнятості 
 
Будь ласка, покладіть документи в поштову скриньку! 
Надсилайте лише копії та запишіть свій номер BG. Для 
подачі документів не потрібно стояти в черзі. Ви уникнете 
неепотрібноно часу очікування! 
 
2. Електронною поштою 
 
Документи бажано подавати до центру зайнятості 
електронною поштою: 

Jobcenter-Fichtelgebirge.GSt-Selb@jobcenter-ge.de 

Сфотографуйте документи і надішліть їх електронною поштою. Вкажіть 
Ваш номер BG в темі. Ваш BG -номер ви можете знайти в листі- 
підтвердженні про допомогу від центру зайнятості. 
 
3. Поштою 
 
Документи можна надіслати в центр зайнятості поштою в 
будь-який час. Надсилайте лише копії та вкажіть свій номер 
BG. Поштова адреса:  

Poststr. 7, 95100 Selb 


