SERVICIILE PUBLICE OFERITE CETĂȚENILOR
ORAȘULUI BONNDORF

INVAȚĂM GERMANA CU VHS

Serviciul public din primăria Bonndorf este mereu la
dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta și sfătui
în diverse probleme. Domeniile în care vă poate ajuta
sunt următoarele:

Instituția de învățământ VHS, oferă în mod regulat
cursuri de germană. Oferta include:

● Alocație pentru copii și alocație suplimentară 		
pentru copii
● Indemnizație de crestere copil
● Servicii pentru educație, formare profesională
● Ajutor social pentru locuință
● Asigurări de baza
● Ajutor de șomaj
● Certificate pentru persoane cu handicap
Dar de asemenea puteți apela la noi, in legatura cu
teme din alte domenii. Vă ajutăm oricând cu plăcere.

Primaria Bonndorf
Martinstraße 8
79848 Bonndorf im Schwarzwald
Tel.: 07703/9380-10
buergerservice@bonndorf.de
Program de lucru:
Luni - Vineri 8.00 - 12.00 Uhr
Luni - Miercuri 14.00 - 16.00 Uhr
Joi 14.00 - 18.00 Uhr
www.bonndorf.de

● Curs de germană pentru începatori și avansați
(curs care se desfășoară după-masa)
● Curs de germană, în colaborare cu firmele locale
● Curs de integrare
● Curs de germană, orientat pe meserii

Orasul Bonndorf
im Schwarzwald
Informații importante pentru
cetățenii nou veniti in oras

Vor exista în mod regulat întâlniri de consultare și
bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru
orice nelamurire.
VSH-Birou Bonndorf in Primarie
Felix Schüle
Martinstraße 8
79848 Bonndorf im Schwarzwald
Tel.: 07703/9380-18
boni@bonndorf.de

Numere de urgenta
Pompieri: 112
Politie: 110
Control otravuri Freiburg: 0761/19240
Cabinet urgente Bonndorf: 07703/298000
Medic de serviciu: 116117
Transport bolnavi: 19222
Ce comunicam în cazul unei urgențe:
● Cine anunță ?
● Ce s-a întâmplat?
● Unde s-a întâmplat?
● Câte persoane sunt implicate?
● Ce fel de leziuni/afecțiuni?

Ediția
română

Cuvânt de introducere

PRIMII PASI ÎN NOUA REȘEDINȚA

INTEGRARE ÎN BONNDORF

din partea primarului Michael scharf

BIROUL DE ÎNREGISTRARE AL CETATENILOR
Vă rugam să vă prezentați la Serviciile Publice ale
Primariei în primele zile de ședere în vederea înregistrării.
Pentru acest lucru, aveți nevoie de următoarele
documente:
●
Carte de identitate sau pașaport
●
Daca sunteti căsătorit(ă):
Certificat de căsatorie (copia este suficientă)
●
Daca aveți copii:
Certificate de naștere
Dupa înregistrarea rezidenței veți primi o confirmare
care servește drept dovadă autorităților că sunteți
înregistrat.

Scopul eforturilor noastre de integrare este de a implica
în societate ,în mod echitabil, toate persoanele de alte
naționalități care trăiesc permanent și în mod legal
în Germania. Imigranții ar trebui să beneficieze de o
participare deplină și egală în toate domeniile societății.
Pentru a atinge acest obiectiv, s-a creat un comitet care
se ocupă intens de problema integrării. Persoanele care
lucrează în acest comitet, sunt persoane care se află
în permanentă legatură cu cetățenii străini stabiliți în
Bonndorf.
Fie că este vorba despre participarea la un curs de
limba germană, fie solicită ajutor în domeniul financiar,
întrebări în domeniul forței de muncă sau domeniul
educației.
Comitetul de integrare este condus de
Doamna Silvia Maier

În numele orașului Bonndorf, aș vrea să vă urez un
călduros bun venit în micul nostru oraș. Mă bucură
foarte mult faptul că ați ales Bonndorf drept noua
dumneavoastră reședință.
Pentru o cât mai buna acomodare a dumneavoastră
aici, în orasul cu aproape 7.000 de locuitori, vă oferim
o infrastructura echilibrată și o viață socială bogata.
Școli, grădinițe, un strand, biblioteca, sunt instituții
sponsorizate de oras ,foarte importante pentru
comunitatea noastră.
Numeroasele asociații sunt fericite să primească mereu
noi membri. Acolo puteți împărtăși interesele din orice
direcții – fie sportive, muzicale sau culturale.
Bonndorf –ul impreuna cu zonele invecinate sunt
așezate într-un mediu natural foarte frumos. Daca
sunteți un iubitor de natură, nu trebuie să căutați mult
timp. Indiferent unde locuiți, locurile pline de verdeată
vor fi aproape de casa dumneavoastră.
Vă doresc să aveti o viață cât mai plăcuta aici. Noi, ca
și reprezentanți ai orașului vom face tot posibilul să vă
sprijinim. Vorbiti ,pur și simplu, cu noi.
În cazul în care aveti întrebări, apelați la serviciile
noastre din primărie. Fie vă vom putea ajuta direct,
fie vom transmite problemele dumneavoastră mai
departe.
Suntem disponibili la numarul de telefon:
07703/93800
Cu sinceritate,
Michael Scharf
Primar

DESCHIDEREA UNUI CONT BANCAR
Pentru a putea deschide un cont bancar aveți nevoie
de Număr de Identificare Financiar. Acest număr îl veți
primi în decurs de o săptămână prin poștă de la Biroul
General Federal, dupa înscrierea dumneavoastră ca
rezident. În caz că în că nu-l primiți în acest interval de
timp, puteți intreba la Primarie. Rețineți totuși că acest
lucru va fi posibil doar după aproximativ o săptămână
de la inregistrare.

ASIGURARI DE SANATATE
Costurile pentru tratamente medicale, spitalizare sau
medicamente sunt în general suportate de casele
de asigurări din Germania, cu excepția unei posibile
contribuții proprii, intr-o oarecare masura.
Prin urmare, este foarte important să vă faceti o asigurare
de sănătate la o casă de asigurări de stat sau privată.

Pentru întrebări și sugestii, o puteți
contacta la Primarie sau la numărul
de telefon:
+49 151 21388173.
Vă așteptăm la noi – suntem deschiși la problemele
dumneavoastră!

LOCUINȚE (APARTAMENTE)
Apartamentele pentru inchiriat,pot fi găsite în anunțuri
private care apar online, în ziare sau în revista locală
Bonndorfer Blättle. De asemenea puteți accesa link-ul:
www.baugenossenschaft-bonndorf.de/media/files/
wohnungsbewerbung.pdf

