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Запишіться на зустріч до IND, щоб
отримати підтвердження місця проживання
Якщо Ви підпадаєте під дію "Директиви про
тимчасовий захист" уряду Нідерландів та
зареєстровані в муніципалітеті, Ви можете
отримати свідоцтво про проживання в пункті
видачі Служби імміграції та натуралізації (IND).
Пропонуємо записатися на зустріч (deze pagina)
на цій сторінці та прочитати нижче, чого очікувати
в пункті видачі IND.

Транспорт до пункту видачі IND у Ньювегейні
(Nieuwegein)
Якщо Ви не можете записатися самостійно на зустріч, щоб отримати підтвердження місця
проживання, муніципалітет зарезервував для Вас три часові проміжки в пункті видачі IND у
Ньювегейні. Муніципалітетом також організовано групові трансфери до пункту видачі.
Розклад відправлення автобусу до пункту видачі IND:
• вівторок 23 серпня 2022 року о 8:00;
• вівторок 23 серпня 2022 року о 12:00;
• вівторок 30 серпня 2022 року о 12:00.
Якщо Ви бажаєте скористатися спеціально організованим транспортом, зареєструйтесь у
муніципалітеті міста Еймнес. Години прийому - щовівторка з 14:00 до 16:00. Або Ви можете
надіслати нам електронного листа на адресу vluchtelingen@eemnes.nl, вказавши своє ім'я
та дату народження, а також імена членів вашої родини та їх дати народження. Якщо у Вас
є діти, вони також повинні бути присутніми з Вами під час зустрічі у IND.
Будь-ласка, зареєструйтеся якомогашвидше, не пізніше 14 серпня. Кількість місць в
автобусі обмежено. Автобус відправляється від будівлі Рабобанку (Burgemeester van
Nispen van Sevenaerstraat 6 Laren).
Автобусний транспорт призначений тільки для українських біженців, які зареєстровано у
Бларікумі, Еймнесі чи Ларені.
Будь-ласка, підготуйте та візьміть з собою до пункту видачі IND наступні документи:
• Дійсний паспорт, посвідчення особи або витяг з посольства України кожного з членів
родини. У Вас є діти без документів, що засвідчують особу, і вони не вказані у Вашому
паспорті? Тоді Вам необхідно взяти з собою свідоцтво про народження.
• Для негромадян України: посвідка на проживання в Україні, дійсна на 23 лютого 2022
року.
• Довідку з Вашим BSN. Ви отримали цей номер під час реєстрації в муніципалітеті.
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