Центр зайнятості району Обергафель
Потужно I Соціально I На місцях

ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Якщо ви проживаєте в одній з
перелічених нижче громад (комун):
Хеннігсдорф,
Оберкремер,
Фельтен,
Оранієнбург,
Легебрух,
Лібенвальде,
Глініке,
Біркенвердер,
Гоен-Ноєндорф,
Мюленбекер-Ланд,
Креммен,
Левенбергер-Ланд - райони
Грюнеберг, Хоппенраде, Лібенберг, Левенберг,
Нассенхайде, Ноєндорф, Нойлевенберг чи Тешендорф,
тоді необхідне обслуговування можна отримати
в центрі надання послуг в Оранієнбурзі:
Берлінер штрассе, 57 I 16515 Оранієнбург
Телефон: 03301 601-5500
Факс: 03301 601-80200
Електронна пошта: Jobcenter.ALG2@oberhavel.de

Якщо ви проживаєте в одній з
перелічених нижче громад (комун):
Гранзее,
Фюрстенберг,
Цеденік,
Левенбергер-Ланд - райони
Фалькенталь, Гламбек, Грібен, Гросмутц, Гутенгермендорф,
Хезен, Клевеше Хойзер, Лінде чи Нойхезен,
тоді необхідне обслуговування можна отримати
в центрі надання послуг у місті Гранзее:
Вул. Миру (Straße des Friedens) 9-10 I 16775 Гранзее
Телефон: 03301 601-5500
Факс: 03301 601-80210
Електронна пошта: Jobcenter.GR.ALG2@oberhavel.de

НАШІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ВАС
Два центри обслуговування населення при цьому центрі зайнятості є першою точкою контакту з усіх
питань, що стосуються довготривалих безробітних в районі Обергафель. Нашою метою є якомога швидке
надання вам необхідної кваліфікованої та всебічної підтримки стосовно будь-яких ваших проблем або
запитань — і з найкоротшим часом очікування. Запрошуємо вас скористатися можливістю онлайн -запису

на сайті www.oberhavel.de/jobcenter. З метою надання необхідних консультацій в центрі обслуговування
населення працюють декілька співробітників.
Якщо вам потрібна консультація, ви можете зв’язатися з нами:
по телефону за номером
03301 601-5500
або електронною поштою (залежно від місця проживання, див. інформацію на зворотному боці)
Jobcenter.ALG2@oberhavel.de
або
Jobcenter.GR.ALG2@oberhavel.de
Зверніть увагу:
Всі документи подаються переважно у вигляді копій. Оригінали надаються лише за запитом.

ДЕТАЛІ НАШОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
У центрі обслуговування населення можна вирішити всі питання, пов'язані з вашим випадком:







Отримання через нашу телефонну службу або від наших співробітників на місці вичерпних
та кваліфікованих консультацій щодо одержання допомоги згідно з Соціальним кодексом
II (SGB II) та супутніх тем
Оформлення та поновлення заявок на затвердження матеріальної допомоги відповідно
до SGB II, а також соціальної допомоги на цілі освіти та соціальної адаптації (пакет
«Освіта та участь»)
Видача будь-яких бланків заяв, формулярів та повідомлень про зміни, пов'язаних із SGB II
Видача картки клієнта для проїзних документів (Mobilitätsticket Brandenburg)
Сертифікат про звільнення від сплати обов'язкового збору за телерадіомовлення
Надання всебічних консультацій з усіх аспектів працевлаштування та послуг, пов'яз аних із
соціальною інтеграцією

НАШ ГРАФІК РОБОТИ
Центри обслуговування населення відкриті та працюють для вас в Оранієнбурзі та Гранзее за наступним
графіком:
Понеділок:
Вівторок:
Середа:
Четвер:
П'ятниця:

09:00-12:00 і 13:00-15:00
09:00-12:00 і 13:00-18:00
09:00-12:00 і 13:00-15:00
09:00-12:00 і 13:00-16:00
09:00-12:00

З нами можна зв’язатися за телефоном 03301 601-5500 за наступним графіком:
Понеділок:
Вівторок:
Середа:
Четвер:
П'ятниця:

09:00-15:00
09:00-16:00
09:00-15:00
09:00-16:00
09:00-12:00

Якщо вам потрібна додаткова консультація з питань отримання допомоги, передбаченої згідно з
Соціальним кодексом II (SGB II), співробітники центру обслуговування населення запишуть вас на прийом
до відповідного фахівця з розрахунку розміру допомоги або кейс-менеджера. Всі подані документи будуть
своєчасно передані для обробки відповідним спеціалістам. Ви повинні мати при собі та повідомити
відповідний номер файлу, якщо він вам вже призначений.

Також відвідайте нашу веб-сторінку за адресою:
www.oberhavel.de/jobcenter

