
Інформація щодо інтеграції в кантоні Ааргау

Імпресум
Міністерство економіки та внутрішніх справ (Departement für Volkswirtschaft 
und Inneres)
Відомство у справах міграції та інтеграції (Amt für Migration und Integration)
Відділ інтеграції та консультацій (Sektion Integration und Beratung)

Гаряча лінія для біженців з України, 
які зареєстровані в кантоні Ааргау
Телефон: 062 835 11 33
Адреса ел. пошти: ukraine@ag.ch

Години роботи:
Пн – Пт: 8:00 – 17:00, приймаються звернення по телефону або ел. пошті
У вихідні та святкові дні: приймаються звернення по телефону або ел. пошті
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Пропозиції

Пропозиції щодо освіти та дозвілля

Інформація щодо пропозицій в інтернеті

Онлайн-пошук роботи

Інформація та консультації

hallo-aargau.ch

Регіональні центри інтеграції

Консультаційний центр з питань інтеграції в кантоні Ааргау

Тут ви можете знайти найбільші онлайн-портали з пошуку роботи в
Швейцарії.
Усі вакансії розміщені за сферами діяльності, також є інформація щодо
вакансій для стажерів. Також ви можете дізнатися, на що треба
звернути увагу при пошуку роботи в Швейцарії.
Наведений нижче QR-код призначений для біженців з України.

Біженці з України, приймаючі сім'ї та комуни можуть знайти
тут релевантну інформацію щодо осіб зі статусом S та
останніх подій в Україні.

Консультаційний центр з питань інтеграції в кантоні Ааргау
надає послуги з консультування, документування,
налагодження зв'язків та інформуванням приватним особам,
комунам, навчальним закладам, фірмам та організаціям.

Регіональні центри інтеграції надають інформаційні та
консультативні послуги та підтримують проекти з
соціальної інтеграції.

На сайті консультативного центру з питань освіти та
працевлаштування (Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf 
ask!) ви можете знайти перелік регіональних машинописних
бюро, які допоможуть вам скласти заяву щодо прийому на
роботу.
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На hallo-aargau.ch знаходиться загальна інформація для
новоприбулих, яку викладено за темами у доступній формі. Сайт
перекладено на 17 найбільш поширених серед біженців мов,
включно з українською.

IУ кантоні Ааргау є вісім регіональних координаційних центрів, які

на базі волонтерських проектів пропонують різні послуги, акції та
заходи. Інформацію щодо контактних даних та програм на місяць
ви можете знайти на сайті кантону.

Пошук роботи

Підтримка при влаштуванні на роботу

Інформація щодо відповідальності та підтримки осіб зі
статусом S

На сайті координаційного центру з питань інтеграції кантону Ааргау
ви можете знайти інформацію щодо всіх пропозицій в кантоні
Ааргау, наприклад, щодо курсів німецької мови, проектів із
соціальної інтеграції або щодо інформаційних та консультативних
послуг.
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