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Перебування в
Нідерландах:

що це означає для вас?

Ви подали заяву на дозвіл на проживання в
Службу імміграції та натуралізації (IND), тому що
втекли з України. Це означає, що Ви підпадаєте
під дію Європейського Регламенту про
тимчасовий захист (Україна).За цією причиною ви
отримали карточку (O-документ) від IND. Це доказ
того, що вам дозволено жити і працювати в
Нідерландах. У цьому брошюрі ви можете
прочитати, що зазначено у вашій карточці. І що
вам дозволено робити в Нідерландах і що ви
повинні робити.
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Що зазначено на вашій карточці (O- документ)?
На лицьовій стороні вашого O-документу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ім'я: ваше прізвище + ім'я.
Громадянство.
Тип документа: O-документ.
Номер документа.
Дата народження.
Місце народження.

На зворотному боці вашого документа:
7. Номер документа.
8. V номер. Ваш V номер також можна знайти в листах, які ви
отримуєте від IND.
9. Дійсно до: ваш O-документ дійсний до цієї дати.
10. Причина вашого перебування в Нідерландах та ваші трудові права.
На картці зазначено, що вам дозволено працювати за наймом у
Нідерландах.

Що вам дозволено робити зараз?
З вашою карткою вам дозволено:

Проживати
Ви можете жити в Нідерландах, доки діє ваша картка. Ви
подаватимете заяву на захист в іншій країні Європейського Союзу?
Тоді ваш захист у Нідерландах припиниться.

Працювати
Ви можете працювати. Для цього вашому роботодавцю не потрібен
дозвіл на роботу (TWV).

Подорожувати
Ви не можете подорожувати з карткою. O-документ не є проїзним
документом. Візьміть свою картку із собою, коли ви подорожуєте.
Таким чином ви вкажете за кордоном, що у вас є захист у Нідерландах.

Що робити у разі пошкодження, втрати, крадіжки
чи помилок у картці?
Вашу картку було вкрадено чи втрачено? Ваша картка пошкоджена
або в картці вказані неправильні дані? У такому разі ви повинні
подати заяву на нову карту через ind.nl. У разі крадіжки або втрати
необхідно попередньо повідомити про це поліцію (скласти
протокол).

У вашій ситуації щось змінилося?
У вас народиться дитина, поки ви перебуваєте в Нідерландах.
Ви реєструєте свою дитину в муніципалітеті, де ви також
зареєстровані. Ви також повідомляєте про народження вашої
дитини в IND. Для цього надішліть форму M35-J в IND у Тер-Апелі. Ви
можете знайти цю форму на веб-сайті www.ind.nl/ukraine.
Ви залишаєте Нідерланди назавжди
Ви більше не хочете жити в Нідерландах? У такому разі ви повинні
виписатися з муніципалітету, де живете. Муніципалітет надішле
вашу заяву про скасування реєстрації в IND.

Ви маєте питання?
Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт ind.nl/
ukraine або зателефонуйте за номером 088 043 04 30. Служа IND
доступна з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00. Телефонуйте
з-за кордону за телефоном: +31 88 043 04 30.
Ця інформація опублікована:
Служба імміграції та натуралізації (IND) | www.ind.nl
Ви не можете отримати жодних прав на утримання цієї публікації. Якщо
переклад призводить до розбіжностей в інтерпретації, версія
голландською мовою матиме переважну силу. Текст із цієї публікації може
бути використаний за умови посилання на джерело.

