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Infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’
voor Oekraïners

Een handige app met info voor
Oekraïners in Vlaanderen
Kom je uit Oekraïne en wil je steeds belangrijke info over je verblijf in Vlaanderen bij
de hand hebben? Download dan de gratis app ‘Crisis Information Translated’ (CIT).
Je vindt er up-to-date informatie over je verblijfsmogelijkheden, onderwijs, werk,...
Ook voor hulp- en dienstverleners en gastgezinnen is dit een
handig hulpmiddel om Oekraïners op weg te helpen.
Alle informatie is beschikbaar in het Nederlands, Oekraïens,
Engels, Frans en Russisch.

Wat moet je doen om wettig in België te verblijven? Waar kan je wonen?
Kunnen jouw kinderen hier naar school? Hoe kan je werk vinden?
Waar kan je terecht voor medische hulp?

Download de CIT-app

Tijdens twee online sessies krijg je informatie over de meest
dringende vragen die je hebt over jouw verblijf in Vlaanderen.

Vertaling uit het Nederlands

Schrijf je in via het online formulier!

UK

Інформаційні сесії “Ласкаво просимо до Фландрії“
для українців
Що потрібно зробити, щоб легально проживати в Бельгії? Де можна жити?
Чи можуть ваші діти ходити тут до школи? Як можна знайти роботу?
Куди можна звернутися за медичною допомогою?
Протягом двох онлайн-сесій ви отримаєте інформацію про
найактуальніші запитання, які у вас виникли щодо вашого
перебування у Фландрії.
Реєстрація через онлайн-форму.
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Vertaling uit het Nederlands

Корисна програма з інформацією для українців у Фландрії
Ви приїхали з України та хочете мати під рукою важливу
інформацію про своє перебування у Фландрії? Завантажте
безкоштовну програму ʻКризна інформація з перекладомʼ
(CIT). Воно надає вам актуальну інформацію про
можливості проживання, освіти, роботи тощо.
Це також корисний інструмент для працівників служб з
надання екстреної тa медичнoї допомоги та приймаючих
сімей, які допомагають українцям знайти вихід із
ситуації що склалася. Вся інформація
доступна нідерландською, українською,
англійською, французькою та
російською мовами.
Завантажте програму CIT

V.U.: Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

UK

