
Шановні шукачі захисту, 
 
Ви збираєтеся покинути рідну землю. Ви 
приносите нам своє життя і своє майбутнє - будь 
ласка, візьміть із собою частину свого 
попереднього життя: 
 
Візьміть смартфон і знімайте з усіх боків 

 посвідчення особи/паспорт, 

  посвідчення водія, 

 Ваші сертифікати, ліцензії, 
підтвердження кваліфікації, 

 Ваші довідки про роботу. 
 
Будь ласка, робіть фотографії якомога уважніше 
та зберігайте дані на своєму смартфоні. 
Якщо дозволяє час, збережіть зображення у 
своєму обліковому записі Google, iCloud і 
надішліть собі повідомлення з файлами 
електронною поштою або месенджером. 
 
Будь ласка, поширте це повідомлення своїм 
друзям, сусідам, а також незнайомим людям. 
Не забувайте, будь ласка, тих з інших народів, 
які своєю працею, професією знайшли центр 
свого життя на вашій батьківщині. 
 
Це полегшує розпочати роботу в країнах, які вас 
приймають! 
 

Liebe Schutzsuchende, 
 
Ihr seid gerade dabei, Eure Heimat zu verlassen. Ihr 
bringt Euer Leben und Eure Zukunft zu uns – bitte 
habt einen Teil Eures bisherigen Lebens im Gepäck: 
 
Nehm Euer Smartphone und fotografiert von allen 
Seiten 

  Euren Ausweis/Reisepass, 

  Euren Führerschein, 

  Eure Zeugnisse, Lizenzen, 
Qualifikationsnachweise, 

  Eure Referenzen. 
 
Fotografiert bitte so sorgfältig wie möglich und 
speichert die Daten auf Eurem Smartphone. 
Wenn es die Zeit erlaubt, sichert die Bilder in 
Eurem Google-Konto, Eurer iCloud und sendet 
Euch selbst eine Nachricht mit den Dateien per 
Mail oder Messenger. 
 
Bitte verbreitet diese Nachricht bei Euren 
Freunden, Euren Nachbarn und auch bei Fremden. 
Vergesst bitte diejenigen aus anderen Nationen 
nicht, die in Eurer Heimat durch ihre Arbeit, ihren 
Beruf den Lebensmittelpunkt gefunden haben. 
 
Dies hier erleichtert den Start in den Ländern, die 
Euch in Empfang nehmen! 
 

Уважаемые ищущие защиты, 
 
Вы собираетесь покинуть родину. Вы приносите 
нам свою жизнь и свое будущее - пожалуйста, 
возьмите с собой часть своей прошлой жизни: 
 
Берите смартфон и фотографируйте со всех 
сторон 

 ваше удостоверение личности/паспорт, 

 ваши водительские права, 

 Ваши сертификаты, лицензии, 
подтверждение квалификации, 

 Ваши рекомендации. 
 
Пожалуйста, делайте фотографии максимально 
аккуратно и сохраняйте данные на свой 
смартфон. Если позволяет время, сохраните 
изображения в своей учетной записи Google, 
iCloud и отправьте себе сообщение с файлами 
по электронной почте или в мессенджере. 
 
Пожалуйста, распространите это сообщение 
среди своих друзей, соседей и незнакомцев. 
Пожалуйста, не забывайте тех из других 
народов, которые нашли центр своей жизни на 
вашей родине благодаря своему труду, своей 
профессии. 
 
Это облегчает начало работы в странах, которые 
будут приветствовать вас! 
 

 


