Online-Informationsveranstaltung | Oнлайн інформаційний захід

„Schule: Rechtliche und Praktische Informationen für Geflüchtete aus der
Ukraine“
«Школа: Правова та практична інформація для біженців з України»
12.07.2022 - 18:00 bis 20:00 Uhr

Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine mussten viele Menschen fliehen – auch nach
Hannover. Dabei ergeben sich einige Fragen, auf die wir in unserer Veranstaltungsreihe eingehen.
Після незаконного нападу Росії на Україну багатьом людям довелося залишини домівки і приїхати в тому
числі і до Ганновера. Це породжує низку питань, які ми розглядаємо в серії наших заходів.
In dieser Online-Veranstaltung geht es um das Thema Schule. Es werden rechtliche Regelungen und wichtigste
Informationen sowie Besonderheiten des Niedersächsischen Schulsystems vom Fachbereich Schule der
Landeshauptstadt Hannover für Geflüchtete aus der Ukraine vorgestellt. Danach teilen die Lehrkräfte praktische
Informationen. Dieser Teil wird auf Ukrainisch vorgetragen (Folien auf Deutsch) und richtet sich an Ukrainer*innen
selbst.
Цей онлайн-захід присвячується темі школа. Правові положення та найважливіша інформація, а також
особливості шкільної системи Нижньої Саксонії представить шкільний відділ столиці Ганновера для
біженців з України. Потім вчителі поділяться практичною інформацією. Ця частина буде представлена
українською мовою (слайди німецькою) і розрахована на українців.
Anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit Fragen zu stellen, sich miteinander auszutauschen und zu
vernetzen.
Після цього учасники мають можливість задати питання, обмінятися ідеями та поспілкуватися.

Zielgruppe: Diese Informationsveranstaltung richtet sich an Ehrenamtliche, die Ukrainer*innen unterstützen
sowie Ukrainer*innen selbst.
Цільова аудиторія: Цей інформаційний захід орієнтований на волонтерів, які підтримують українців та
на самих українців.
Zeit und Ort: Dienstag, den 12. Juli 2022, 18:00 – 20:00 Uhr - online per Zoom – Link nach der Registrierung.
Час і місце: вівторок, 12 липня 2022 р., 18:00 – 20:00 - онлайн через zoom - посилання після реєстрації

Anmeldung bitte online über Link oder QR-Code
Реєстрація за посиланням або через QR-код

https://tinyurl.com/2rzse9td

Bei Rückfragen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an julia.tamm@kargah.de

Die Veranstaltung wird organisiert vom Ukrainischer Verein in Niedersachsen e.V., dem Flüchtlingsrat
Niedersachsen e.V., der Refugee Law Clinic Hannover e.V., kargah e.V., NTFN e.V., dem MiSO-Netzwerk Hannover
e.V./ samo.fa mit Beteiligung des Fachbereichs Schule der Stadt Hannover.

