орієнтована на громадян

Ми тут для вас!
У разі надзвичайної ситуації або небезпеки
з нами можна зв’язатися в будь-який час

▪ професійна ▪ конституційна

Ви можете зв’язатися з
пожежно- рятувальною службою
в будь-який час:
Екстрений виклик 112

Екстрений виклик 110
Якщо ви не перебуваєте в гострій екстреній
ситуації, але маєте інше занепокоєння,
відвідайте нас в одному з наших
відділків поліції або зателефонуйте за
номером: +49 5231-609-0.

Додаткова інформація
(німецькою)
Округ Ліппе:

Прибуття в Ліппе:

Ви знайдете нас тут:

Foto: Sonja Thelaner

Polizeiwache Detmold
Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold
Innenstadtwache Detmold
Paulinenstraße 45, 32756 Detmold

Контакти:

Polizeiwache Lemgo
Pagenhelle 11, 32657 Lemgo

Kreispolizeibehörde Lippe (Окружне відділення поліції)
Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold

Polizeiwache Bad Salzuflen
Schülerstraße 31, 32108 Bad Salzuflen

Телефон: +49 (0)5231– 609-0

Polizeiwache Blomberg
Bahnhofstraße 35-37, 32825 Blomberg
Polizeiwache Lage
Friedrich-Petri-Str. 16, 32791 Lage

Електронна пошта: poststelle.lippe@polizei.nrw.de
Сайт: https://lippe.polizei.nrw/
Facebook: www.facebook.com/Polizei.NRW.LIP
Twitter: www.twitter.com/polizei_nrw_lip
Instagram: www.instagram.com/polizei.nrw.lip

Інформація
поліції
для біженців з
України

Шановні громадяни України!

Остерігайтеся шахраїв

Дозвіл на роботу

Ми глибоко вражені вашою ситуацією і
хотіли б підтримати вас якнайкраще у цей
важкий час.

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

Наше найважливіше завдання забезпечення вашої безпеки.

Пропозиції роботи

Навіть при серйозних пропозиціях
роботи є великий ризик, що вас
притягнуть до відповідальності без
необхідних дозволів.
Дозвіл на роботу ви отримаєте після
реєстрації в імміграційній службі.

Найважливіша інформація про поліцію:

Будьте особливо обережні, коли
отримyєте пропозиції роботи. Не кожна
пропозиція вірна.

Німецька поліція доброзичлива і
корисна!
Ви можете довіряти, якщо зустрічаєте
наших колег на вулиці.
Якщо вам потрібна допомога або виникли
запитання - ви можете зв’язатися з нами
в будь-який час.
Ми зробимо все можливе, щоб допомогти
вам.

Шахраї можуть вас обманути,
пропонуючи вам роботу або допомогу,
але переслідувати при цьому зовсім
інші цілі, на приклад - проституцію.

Пропозиції житла
Не поспішайте приймати
пропозиції житла. 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 місцевих відділень
соціального захисту населення.

Більше допомоги
(українською)

Ваша поліція округу Ліппе
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