
 

Пані та панове, 
ми створили для вас контрольний список. Тут ви можете побачити, які кроки слід 
зробити далі. Просимо вас дотримуватися цього. Якщо у вас виникли запитання, будь 
ласка, зв’яжіться з нами. З нами можна зв’язатися за номером +49-06073/7410-0 або  
електронною поштою: rathaus@schaafheim.de. 
 

Контрольний список реєстрації 
 

1. Ви повинні зареєструватися у громаді Шафгайм (Schaafheim). Тут ми збираємо 
ваші дані, а також можливість з Вами зв’язатись. Будь ласка, візьміть із собою 
посвідчення особи. 
 
Адреса відділу реєстрації: 
Wilhelm-Leuschner-Straße 3, 64850 Schaafheim 
  
Запис на прийом за посиланням https://www.terminland.de/schaafheim/  
або 06073 / 7410-0 
 

2. Далі необхідно записатися на прийом в міграційний офіс. 
 
Адреса імміграційної служби: 
Albinistr. 23, 64807 Dieburg 
 
Призначення терміну за адресою Auslaenderamt@ladadi.de  
або 06151 / 881-2030. 
 
Подання на посвідку для проживання відбувається у міграційній службі районної 
адміністрації Darmstadt-Dieburg 
 

3. Заява про надання допомоги відповідно до Закону про біженців в 
департаменті імміграції та біженців району Дармштадт-Діебург (медична 
допомога, грошові пільги) 

Mail: asyl@ladadi.de 

Tel.: 06151 / 881 - 2585 oder - 2586 

Fax: 06151 / 881 – 2204 
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Ви повинні уточнити в імміграційній службі наступне: 
 

➢ Покриття витрат на проживання. Тут ви можете подати заяву на призначення 
субсидії на оплату житла. 

➢ Тут ви можете подати заявку на медичну допомогу та уточнити, що вам робити, 
якщо ви або член вашої родини захворіли. 

➢ Ви можете подати заявку на отримання дозволу на роботу 
 

Контрольний список для дітей шкільного віку 
 
Якщо у вас є діти шкільного віку або ваші діти підуть до школи наступного року, вам все 
одно доведеться записатися на прийом до державної шкільної ради. 
 

✓ Інформація та реєстрація в державній шкільній раді 
Адреса: Rheinstr. 95, 64295 Darmstadt 
Тел.: 06151 / 3682-360 або Susanne.Hajdu@kultus.hessen.de 
 

Інша інформація 
✓ Після реєстрації ви отримуєте доступ до ринку праці та можете влаштуватися на 

роботу. 
 

 
Медичні заклади 
 

✓ терапевт: Спільна мед. практика на SCHAAZ 
Taunusstraße 3, 64850 Schaafheim 

Kontakt: 06073/742870 

 

✓ терапевт: Спільна мед. практика д-р Sebastian Köstlin und Ulrike Hofmann 
Schlierbacher Weg 3, 64850 Schaafheim 

Kontakt: 06073/9429 

 

✓ дитячий лікар: Dr. Memet Travaci,  

Hinter der Altendörfer Kirche 30, 64832 Babenhausen 

Kontakt: 06073/2418 

 

✓ Аптека: Apotheke im SCHAAZ,  

Taunusstraße 3, 64850 Schaafheim 

Kontakt: 06073/74830 
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