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Ми тут для Вас! 

Якщо Ви потрапили у скрутну ситуацію, 
чи Вам загрожує небезпека,  
Ви можете з нами зв’язатися у будь-який 
час за номером телефону  
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Якщо Ви не перебуваєте в надзвичайно 
скрутній ситуації, але у Вас є інша 
проблема, відвідайте нас в одній із 
поліцейських дільниць, або 
зателефонуйте нам.  Інформація поліції 

  
 

 для біженців з України  

Додаткова інформація  

Інформацію від Управління поліції  
району Везель та району Везель  для 
біженців з України можна знайти тут 

Дільниці поліції:  

 

46483 Wesel, Reeser Landstraße 21 

 

46562 Voerde; Frankfurter Straße 347 

 

46569 Hünxe; Hünxer Straße 22 

 

46499 Hamminkeln, Rathausstraße 17 

 

46535 Dinslaken, Wilhelm-Lantermann-Straße 73 

 

47441 Moers Asberger Straße 5 

 

47506 Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130 

 

47475 Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 9 

 

47495 Rheinberg, Kirchplatz 2 

 

46509 Xanten, Karthaus 14 

Ви можете зв’язатися з пожежною 
командою та рятувальною службою в 
будь-який час  за номером телефону  
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Impressum: 

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Wesel 

Reeser Landstraße 21 
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Internet:  www.wesel.polizei.nrw 

Twitter:  www.twitter.com/polizei_nrw_wes 
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Шановні співгромадяни, що 

прибули з України, 

 

ми глибоко стурбовані ситуацією, що 
склалась, і  хотіли б у цей складний час  
надати Вам необхідну допомогу. 
 

Завдання поліції – забезпечити Вашу 
безпеку. Для людей ми досяжні вдень і 
вночі.  
 

Якщо Ви потребуєте допомоги або у Вас 
є запитання, звертайтеся до нас у  
будь-який час.  
Ми тут заради Вас!  
 

 

Ваша поліція в районі 

Везель 

 

 

Остерігайтеся шахраїв 

На жаль, є люди, які користуються чужим 
горем. Тому остерігайтеся пропозицій від 
незнайомих людей. 
 

Пропозиції щодо  

працевлаштування 

Будьте особливо обережні, коли 
отримуєте пропозицію про 
працевлаштування. 
Не всі пропозиції відповідають дійсності. 
Не виключено, що шахраї лише роблять 
вигляд, що пропонують роботу чи 
бажають допомогти, а насправді 
переслідують зовсім інші цілі — 
наприклад, примусити Вас до проституції. 
 

Дозвіл на роботу   

Навіть у випадку серйозних пропозицій 
щодо працевлаштування  є ризик, у 
найгіршому випадку, бути притягнутим до 
відповідальності в разі відсутності 
необхідних для працевлаштування 
дозволів. 
Тому: Не приймайте швидких рішень 
щодо пропозицій про працевлаштування! 

Пропозиції щодо житла 

Не приймайте  пропозиції щодо житла від 
незнайомців. 
Шахраї можуть запропонувати, 
наприклад, забрати людей у власні 
квартири та будинки, або знайти Вам 
квартиру за певну плату. 
Такі пропозиції щодо посередництва 
мають розглядатися лише 
уповноваженими особами, наприклад, 
працівниками служби соціального 
забезпечення.  

Foto: Peter Newels PP MS  


