
Вітаємо! 
 

З 1 лютого 2023 року змінюються положення про працевлаштування та допомогу на 
проживання українцям у Нідерландах. Це може вплинути на суму, яку ви та ваша сім’я 
отримуєте щомісяця. 

Цим листом муніципалітет Бюрен та VluchtelingenWerk (Рада у справах біженців) 
хочуть запросити вас на інформаційну сесію щодо змін у розмірі вашої допомоги на 
проживання. Ви можете взяти участь у цій інформаційній сесії у формі вебінару в 
режимі онлайн. 

Хто ми? 

Рада Нідерландів у справах біженців є незалежною правозахисною організацією, яка 
вже понад 40 років працює в інтересах біженців та тих, хто шукає притулку. Щоб 
дізнатися більше про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl. 

Про що йтиметься під час інформаційної сесії? 

Ми повідомимо вам про зміни, які відбудуться з 1 лютого 2023 року: 

1. Огляд змін в наданні допомоги на проживання з 1 лютого 2023 року 
2. Положення стосовно працевлаштування та допомоги на проживання 
3. Додаткові зміни для вас і вашої сім'ї 

Ви матимете можливість задати питання наприкінці сесії. 

 



Участь в інформаційній онлайн-сесії 

Бажаєте відвідати інформаційну сесію в режимі онлайн? Якщо так, будь ласка, 
зареєструйтеся таким чином: 

1. Ви можете відкрити реєстраційну форму, відсканувавши наведений нижче QR-код 
за допомогою свого телефону. Цей QR-код призначений лише для інформаційної 
онлайн-сесії. 

2. Введіть свою адресу електронної пошти та оберіть дату відвідування вебінару. Вас 
також запитають, чи ви живете в муніципальному притулку чи в родині, яка вас 
приймає. 

3. Натисніть далі внизу сторінки. 
4. Важливо: натисніть Надіслати на другій сторінці, щоб завершити реєстрацію. Ви 

отримаєте електронний лист із підтвердженням реєстрації, включно з посиланням 
на Zoom. 

5. Інформаційна онлайн-сесія проходитиме на Zoom. Ви можете безкоштовно 
завантажити цю програму з Play Store (Android) або App Store (iOS). Щоб 
використовувати Zoom, вам потрібно створити обліковий запис. 

Інформаційні онлайн-сесії відбуватимуться 16 січня, 23 січня, 31 січня, 6 лютого та 8 
лютого. Усі інформаційні сесії розпочинатимуться о 19.00 і триватимуть близько 
півтори години. 

Ви проживаєте з родиною, яка вас приймає? 

VluchtelingenWerk може допомогти вам під час вашого перебування в Нідерландах. 
Ми хотіли б зв’язатися з вами, щоб краще поінформувати про наші послуги. Ви 
можете вказати свій номер телефону в реєстраційній формі (QR-код). Після цього ми 
зв’яжемося з вами. 

У вас залишилися запитання? Якщо так, будь ласка, відвідайте наш сайт 
www.refugeehelp.nl, щоб отримати більше інформації або зв'яжіться з одним із наших 
колег, скориставшись наведеними нижче даними: 

E-mail: mburgers@vluchtelingenwerk.nl 

 

Телефон: 0617335573 
Години консультацій: Ратуша Бюрена. Понеділок увечері з 18:00 до 20:00 
З повагою, 

Муніципалітет Бюрена та VluchtelingenWerk 

 

 

 

QR код для реєстраційної форми 
(Посилання: http://bit.ly/3WIu4S4) 

 

http://www.refugeehelp.nl/

	Вітаємо!

