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Загальні рекомендації щодо заповнення анкет
Ви отримуєте анкету, в яку потрібно власноруч внести свої дані.
Важливо:
- на кожну особу заповнюється одна анкета - в тому числі, на кожну дитину, незалежно від віку.
- АНКЕТИ ПОТРІБНО ЗАПОВНЮВАТИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ.
- усі дані потрібно вносити німецькою мовою.
Якщо у вас є закордонний паспорт, на підставі якого ви перетнули кордон, пишіть прізвище та ім’я так, як
зазначено в паспорті. Якщо ви перетнули кордон лише з внутрішнім паспортом громадянина Україна чи IDкарткою, а дитина - зі свідоцтвом про народження, радимо завчасно перевірити транслітерацію згідно із
відповідним законодавством, чинним в Україні. Зробити транслітерацію онлайн можна за посиланням
http://translit.kh.ua/?lat&passport
При виборі стандарту оберіть, будь ласка, "Паспортний (КМУ 2010)"
Скрін сторінки за посиланням:

Нижче наведено переклад кожного пункту анкети та рекомендації щодо заповнення.

Усі необхідні додатки можна знайти тут:

Прізвище
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Для жінок: дівоче прізвище

Імена (потрібно писати лише ім’я, по батькові писати не
потрібно)
Дата народження (писати цифрами
день/місяць/рік, наприклад, 15.11.88)

у

форматі

Місце народження (писати назву міста й країну,
наприклад, "Kyiv, Ukraine" або "Zhytomyr, Ukraine")
Громадянство (писати "Ukrainisch" або "Ukraine", обидва
варіанти однаково правильні)
Сімейний стан (відповідь потрібно обрати з наведених
варіантів):

ledig - незаміжня/неодружений
verwitwet - вдова/вдівець
geshieden - розлучена/розлучений
verheiratet seit - у шлюбі з... (зазначити дату вступу в
шлюб)
Зріст (вказати в см, наприклад, 176 cm)

Колір очей (написати відповідний варіант):
- braun - карі
- grün - зелені
- grünbraun - каро-зелені
- grau - сірі
- blau - сині
- hellbraun - світло-коричневі
- hellblau - світло-блакитні
- blaugrün - синьо-зелені
- bernsteinfarbend - бурштинові
Якщо ви перетнули кордон із закордонним паспортом,
пишіть "Reisepass" (закордонний паспорт).
Усі необхідні додатки можна знайти тут:
Якщо ви перетнули кордон з іншим документом
(внутрішній паспорт або ID-карта), залиште цю графу
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! Важливо: дані про дітей та чоловіка або дружину потрібно вказувати, навіть якщо вони перебувають не з
вами.
Вам також обов’язково потрібна біометрична фотографія кожного, на кого подається анкета, включно із
дітьми будь-якого віку. Фотографії можна зробити в фотоавтоматі в ратуші (у місці подання документів), на
першому поверсі супермаркету Kaufland, в мережі магазинів DM. Попросіть консультанта підказати актуальне
місце, де можна зробити фото.
Пункти 12-16 заповнювати не потрібно, якщо раніше у вас не було дозволів на проживання в Німеччині.

Контактні дані (зазначити адресу електронної пошти, номер телефону німецького оператора, якщо є, або
особи, яка може прийняти для вас дзвінок)

Місто, дата (писати Dessau-Roßlau
та дату в форматі день/місяць/рік

Підпис

Усі необхідні додатки можна знайти тут:

