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Виклик екстреної допомоги:
110
Якщо ви в надзвичайній ситуації або вам
загрожує небезпека, наберіть номер 110.

Додаткова інформація міста
Мюнстерa для біженців з України:

Відділ поліції:
Якщо це не екстремальнa ситуація, але
ви маєте інше турботи, відвідайте нас в
одному з наших відділень поліції або
зателефонуйте нам.
Місцезнаходження поліцейських дільниць
у Мюнстері:


Polizeiwache Friesenring,
Friesenring 43, 48147 Münster



Polizeiwache Innenstadt,
Julius-Voos-Gasse, 48143 Münster



Polizeiwache Moltkestraße,
Moltkestraße 18, 48151 Münster



Polizeiwache Patronatsstraße,
Patronatsstraße 18, 48165 Münster

Звернутись до відділку поліції можна за
телефоном +49251 275-0.

Foto: Peter Newels PP MS

Інформація
поліції
для біженців
з України
Impressum:
Polizeipräsidium Münster,
Friesenring 43 ▪ 48147 Münster
Telefon:
E-Mail:

+49 (0)251 275-0
poststelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/
www.facebook.com/Polizei.NRW.MS
www.twitter.com/polizei_nrw_ms
www.instagram.com/polizei.nrw.ms

Дорогі українці, які прибули

Остерігайтеся шахраїв!

Дозвіл на роботу

Ми глибоко засмучені вашою ситуацією і
хотіли б максимально підтримати вас у
цей важкий для вас час. Перш за все,
наша робота – попіклуватись про вашу
безпеку.

На жаль, є люди, які користуються чужим
становищем.
Тому
остерігайтеся
пропозицій від незнайомців.

Навіть при серйозних пропозиціях роботи
є ризик, що в найгіршому випадку вас
притягнуть до відповідальності без
необхідних дозволів на працю.

Пропозиції роботи:

Тому не
роботи!

Будьте особливо обережні, отримуючи
пропозицію роботи. Не кожна пропозиція
відповідає дійсності.

Пропозиції на житло:

Шахраї лише обманюют, що мають
роботу чи готови допомогти, а насправді
переслідують
зовсім
інші
цілі
–
наприклад, проституція.

Ми зробимо все можливе, щоб допомогти
вам.

Не приймайте жодних пропозицій житла
від незнайомців. Шахраї пропонують,
наприклад, забрати людей у власні
квартири та будинки або знайти вам
квартиру за певну плату. Такі пропозиції
посередництва мають розглядати лише
уповноважені
особи,
наприклад
працівники
управління
соціального
захисту міста Мюнстера.

Ваша поліція Мюнстера

Більше інформації

Важлива інформація поліції:
Німецька поліція доброзичлива та прийде
завжди на допомогу! У це можна
повірити, зустрівши наших колег на
вулиці.
Якщо вам потрібна допомога або виникли
запитання, зв’яжіться з нами в будь-який
час.

поспішайте

з

пропозиціями

Ви можете отримати додаткову допомогу
та відповіді на наявні запитання з міста
Мюнстера за телефоном гарячої лінії:
+49(0)251 - 4925560 (германофон)
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