Запрошення на захід «Обмін досвідом для людей з обмеженими
можливостями з України в Німеччині: Питання та відповіді по темі: Які мої
права? Де я можу отримати допомогу?», який відбудеться 4 серпня

Handicap International запрошує вас на безкоштовний онлайн захід «Обмін
досвідом для людей з обмеженими можливостями з України в Німеччині:
Питання та відповіді по темі: Які мої права? Де я можу отримати допомогу? »
у четвер, 4 серпня з 16 до 18 години.
Захід орієнтований на людей з обмеженими можливостями та пропонує
багато можливостей для питань та відповідей. Ви матимете можливість
поставити нашим експертам запитання про права та про те, де люди з України
можуть отримати допомогу в Німеччині.
Для участі не потрібна попередня підготовка!
Захід проходитиме в режимі онлайн через платформу Zoom у супроводі
перекладачів українською та російською мовами. Українські сурдоперекладачі
перекладатимуть захід українською мовою жестів. За потреби буде надано
письмовий переклад російською мовою.
Для участі у заході зареєструйтесь тут. Будь ласка, переконайтеся, що ваша
електронна адреса вказана правильно.
Ви отримаєте посилання на захід після реєстрації за день до початку заходу (у
середу, 3 серпня). Разом з посиланням на доступ ви також отримаєте технічні
рекомендації, щоб ви могли безпечно приймати участь у заході.
Буде чудово, якщо ви поділитеся інформацією про захід на своїх каналах чи у
соціальних мережах.
Ми з нетерпінням чекаємо на вашу відповідь!

Приглашение на участие в мероприятии «Обмен опытом для людей с
ограниченными возможностями из Украины в Германии: Вопросы и
ответы на тему: Каковы мои права? Где я могу получить помощь?»,
которое состоится 4 августа

Handicap International приглашает вас на бесплатное онлайн мероприятие
«Обмен опытом для людей с ограниченными возможностями из Украины в
Германии: Вопросы и ответы на тему: Каковы мои права? Где я могу получить
помощь? »
в четверг, 4 августа, с 16 до 18 часов.
Мероприятие ориентировано на людей с ограниченными возможностями из
Украины. У вас будет возможность задать нашим экспертам вопросы о Ваших
правах и о том, где Вы можете получить помощь в Германии.
Для участия не требуется предварительная подготовка!
Мероприятие будет проходить в режиме онлайн через платформу Zoom в
сопровождении переводчиков на украинский и русский языки. Украинские
сурдопереводчики будут переводить мероприятие на украинский язык жестов.
При необходимости будет предоставлен письменный перевод на русский язык.
Для участия в мероприятии можно зарегистрироваться здесь. Убедитесь, что
ваш адрес электронной почты указан правильно.
Вы получите ссылку на мероприятие после регистрации за день до начала
мероприятия (в среду, 3 августа). Вместе со ссылкой доступа вы также
получите технические рекомендации, чтобы вы могли безопасно участвовать в
мероприятии.
Будет замечательно, если вы поделитесь информацией о мероприятии на
своих каналах или в социальных сетях.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Einladung zur Veranstaltung „Austausch für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine
in Deutschland: Fragen und Antworten zum Thema: Was sind meine Rechte? Wo
bekomme ich Hilfe?“ am 4. August

Handicap International lädt Sie herzlich zur kostenfreien Online-Veranstaltung „Austausch
für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine in Deutschland: Fragen und Antworten zum
Thema: Was sind meine Rechte? Wo bekomme ich Hilfe? “
am Donnerstag, 4. August von 16-18 Uhr ein.
Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Behinderung aus der Ukraine und bietet
viel Raum für Fragen und Antworten. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu Ihren Rechten
und wo Sie in Deutschland Hilfe bekommen an unsere Expert*innen zu stellen.
Vorkenntnisse für die Teilnahme sind nicht erforderlich!
Die Veranstaltung findet online via Zoom statt und wird von Dolmetscher*innen auf
Ukrainisch und Russisch begleitet. Ukrainische Gebärdensprachdolmetscher*innen
übertragen den Austausch in ukrainische Gebärdensprache. Bei Bedarf erfolgt auch
Schriftdolmetschung in russischer Sprache.
Für die Veranstaltung können Sie sich hier registrieren. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre EMail-Adresse richtig geschrieben ist.
Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach Anmeldung am Vortag der Veranstaltung
(Mittwoch, 3. August). Mit dem Zugangslink erhalten Sie zudem eine technische Anleitung,
damit Sie sicher an der Veranstaltung teilnehmen können.
Sehr gerne können Sie die Einladungen an Menschen aus der Ukraine, die Sie kennen
oder denen Sie begegnen, weiterleiten. Wir danken Ihnen für diese Unterstützung.
Sie interessieren sich als Fachkraft für das Thema? Nehmen Sie gern an einer unserer
Fachveranstaltungen speziell für Fachkräfte teil. Es wird weitere Fachveranstaltungen zur
Beratung geflüchteter Ukrainer*innen geben. Informationen teilen wir dazu mit Ihnen im
Infobrief, dafür können Sie sich hier anmelden: https://www.hi-deutschlandprojekte.de/crossroads/newsletter/.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

