ACTION EN FAVEUR
DES RESSORTISSANTS
UKRAINIENS
DANS LE CHER
Face au drame suscité par l’invasion de l’Ukraine, un grand élan de
générosité s’est manifesté à travers tout notre pays.
Les services de l'État dans le Cher se mobilisent aux cotés des
collectivités afin de coordonner l'accueil des ressortissants ukrainiens
déplacés, conformément au souhait du gouvernement.

Pour + d’infos :
Scannez ce QR Code

Ainsi dans le Cher, et en plein accord avec toutes lescollectivités, un
guichet unique a été mis en place pour assurer à la fois l’accueil des
ressortissants ukrainiens, répondre à leurs besoins les plus urgents et
les orienter vers les structures les plus à même de répondre à leurs
demandes.

Тимчасовий вид на
проживання

délivrée par la préfecture
Європейська рада проголосувала за систему тимчасового захисту для
громадян України, які втікають від війни. Він дає право залишитися з
видачі дозволу на тимчасове проживання (APS), а також виплатою
допомоги шукачеві притулку (ADA).

Посвідку на тимчасове проживання видає префектура Шер.
▶ Документи, необхідні для видачі посвідки на тимчасове
проживання:
✔ Документ, що посвідчує особу / паспорт або дозвіл на
проживання заявника та інших членів його сім'ї, які
супроводжують його до Франції,
✔ Довідка про в'їзд на територію Шенгенської зони,
✔ 4 паспортні фотографії
✔ У разі розміщення на стійці реєстрації всі документ або
довідка, що засвідчує це житло
✔ У разі розміщення фізичною особою: довідка, документи, що
посвідчують особу та довідка про адресу приймаючої сторони
▶ Термін дії дозволу на тимчасове проживання 6 місяців.
▶ Він поновлюється і дозволяє вам працювати.
▶ Для отримання допомоги шукачам притулку (ADA): необхідна
конкретна процедура, яка зараз завершується, і
буде уточнено якомога швидше.

1/2
www.cher.gouv.fr
Rédaction - mise en page : Direction des Sécurités et de
la communication – BREC - septembre 2022

Plus d’information :
https://parrainage.refugies.info/

школа

Діти громадян України можуть
відвідувати школу відразу
після прибуття в країну.

Відвідування школи є правом для всіх французьких та іноземних
дітей, які проживають у Франції. Державна школа безкоштовна і

освіта є обов’язковою для дівчат і хлопців віком від 3 до 16 років.
▶ Як зареєструвати дитину?
Вік моєї дитини Яка
школа?

Куди звернутися для реєстрації?

3 роки - 6 років

Дитячий садок

реєстрація в мєрії

6 років - 11 років

Початкова школа

Реєстрація в марії

11 - 15 років Коледж

Коледж

Відповідно рішення сімей

15 років і старше

Середня школа

Відповідно рішення сімей

▶ Необхідні документи для реєстрації:
✔ Витяг свідоцтва про народження
✔ Сімейний буклет
✔ Посвідчення батьків і дітей
✔ Підтвердження адреси у Франції (або сертифікат
проживання)
✔ Медична книжка
▶ оціненовання шкільного рівня кожної дитини здійснюється в
школах або в інформаційному центрі та орієнтація (CIO) пізніше.

соціа́льне

▶ Соціальна допомога. Координація та підтримка :
▶ Контакты :
 за допомогою телефона : 06 99 60 19 98
за допомого електронноï пошти : urgence.ukraine@lerelais18.fr
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