
Шановні родичі с
український народ,
Ласкаво просимо до Німеччини. Ми 
глибоко шоковані нападом на вашу 
батьківщину.

Федеративна Республіка Німеччина, 
земля Гессен та всі міста наразі 
організовують для вас допомогу, 
проживання та підтримку.

Перш за все, ваше житло є 
найважливішим. Зараз ви перебуваєте 
в місті Оффенбах-на-Майні. На даний 
момент у нас є лише невелика кількість 
безкоштовних місць.

Якщо вам тут не надано приватне 
місце для ночівлі, ми просимо вас 
відправитися в центральний центр 
первинної приймання землі Гессен 
у Гіссені. Для цього ви можете 
безкоштовно скористатися поїздами 
Deutsche Bahn. Ви отримаєте 
безкоштовний квиток на потяг у 
туристичному центрі DB.

Ваше місто Оффенбах-на-Майні

1. Будь ласка, йдіть до станції S-Bahn 
„Marktplatz“ у центрі міста. Існує 
«DB-Reisezentrum», який видасть вам 
безкоштовний квиток 2-го класу та 
повідомить сполучення поїздів. Будь 
ласка, пред‘явіть своє українське 
посвідчення особи (паспорт/
посвідчення особи) там і під час 
перевірки в поїзді.

2. Потяги до Gießen відправляються з 
центрального вокзалу Франкфурта. 
Щоб дістатися до головного 
вокзалу Франкфурта, скористайтеся 
швидкісними лініями S1, S2, S8 або S9 
від „Marktplatz“.

3. Ви можете дістатися метро до головного 
вокзалу Франкфурта і піднятися нагору 
до колій міжміського поїзда.

4. Будь ласка, скористайтеся поїздом до 
Гіссена на вершині. Ви можете отримати 
більше інформації в „DB-Reisezentrum“ 
на Центральному вокзалі Франкфурта.

5. У Gießen потрібно перейти до центру 
прибуття. Об‘єкт знаходиться за 
межами центру міста.

Туди ходять автобуси. Будь ласка, 
дізнайтеся, як дістатися громадським 
транспортом на головному залізничному 
вокзалі в туристичному центрі DB. Крім 
того, ви можете пішки або взяти таксі (за 
таксі доведеться заплатити самостійно).

Адреса центру прибуття
Regierungspräsidium Gießen
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen
Rödgenerstraße/ Ecke Lufthansastraße / 
35394 Gießen
телефон: +49 641 3030

Вам потрібна підтримка і не знаєте до кого 
звернутися?
• Номер екстреної допомоги міської 

поліції Оффенбаха: +49 69 8065-
3195 (тільки під час перебування в 
Оффенбаху)

• Екстрений виклик поліції: 110 
(безкоштовно по всій Німеччині з 
будь-якого телефону та мобільного 
телефону)

• Екстрений виклик рятувальних служб 
(гострі захворювання, біль, пологи 
тощо): 112 (доступний безкоштовно 
з будь-якого телефону чи мобільного 
телефону по всій Німеччині)

Ваш шлях до Gießen

www.offenbach-hilft.de
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