ANKOMMEN IN LAICHINGEN
Sosire în Laichingen

Bine ați venit în Laichingen!
Laichingen este un oraș cu trei suburbii:
Suppingen, Machtolsheim și Feldstetten.
Pentru ca dumneavoastră la început să vă puteți descurca mai ușor în Laichingen,
am adunat în această broșură câteva informații importante pentru
dumneavoastră.
www.laichingen.de
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Cum găsiți o locuință:
nu este simplu în Laichingen și în împrejurimi. Aici, câteva site-uri web pe care sunt oferite locuințe:
 https://www.immobilienscout24.de/ sucht/de/badenwuerttemberg/alb-donau-kreis/laichingen/wohnung-mieten



https://www.ebay-kleinangebote.de/



https://www.meinestadt.de/laichingen/immobilien/wohnungen



https://www.immowelt.de/liste/laichingen/wohnungen/mieten?lat=4
8.4899&lon=9.68777&sort=relevanz%2520distance&sr=10



https://immobilien.mitula.com/wohnung-mieten-laichingen

Acest site de internet este util pentru o comparație de prețuri:
 https://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Laichingen/26

_________________________________________________________________________________
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Înregistrare în Laichingen:
Dacă vă procurați o locuință în Laichingen sau în Suppingen, Machtolsheim sau Feldstetten,
dumneavoastră și familia dumneavoastră trebuie să vă înregistrați în termen de două săptămâni.
Trebuie să mergeți personal la biroul de evidență a populației. Trebuie să vă înregistrați la biroul de
evidență a populației din cadrul primăriei din Laichingen situat în Bahnhofstr. 26. Dacă locuiți în
Suppingen, Machtolsheim sau Feldstetten, vă puteți înregistra și la administrația locală responsabilă.
Aveți nevoie de:


pașaportul de călătorie și de permisul dumneavoastră de ședere



documente de identitate pentru membrii familiei: pentru copii, trebuie să prezentați câte un
act de identitate sau un pașaport de călătorie valabil și un certificat de naștere



ca dovadă a stării dumneavoastră civile, aduceți cu dumneavoastră certificatul de căsătorie



adeverința proprietarului locuinței trebuie să fie completată și trebuie să fie semnată de către
cel care închiriază. Adeverința pentru proprietarul locuinței o primiți de la Bürgerbüro (Biroul
pentru cetățeni) sau o găsiți pe pagina de internet:
https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Rathaus/Was-erledige-ichwo/Dienstleistungs?view=publish&item=service&id=5



toate persoanele care se înregistrează trebuie să se prezinte personal



toate documentele trebuie să fie prezentate în original, însoțite de o traducere în limba
germană. Sau, trebuie să fie documente internaționale

după înregistrare, primiți o
dumneavoastră.

adeverință de confirmare a înregistrării pentru punere la dosarul

Deșeuri în Laichingen:
Dacă aveți o locuință, aveți nevoie de un container (benă de gunoi) pentru gunoiul dumneavoastră
menajer. Acest container pentru gunoi trebuie să îl cumpărați. La administrația orașului Laichingen din
Bahnhofstr. 5 primiți un cip pe care trebuie să îl lipiți pe containerul pentru gunoi. Deșeurile sunt
colectate la fiecare 2 săptămâni și totodată, sunt cântărite. Primiți apoi o factură.
Saci galbeni pentru deșeuri din mase plastice și de la ambalaje sunt disponibili la primăria Laichingen,
Bahnhofstr. 26 și la administrațiile locale. Deșeurile din mase plastice și de la ambalaje se elimină în
mod gratuit.
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Programul de lucru cu publicul al biroului Bürgerbüro din Laichingen, Bahnhofstr. 26:
Luni:
Marţi:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

orele 8:00 - 12:00 și 14:00 - 16:00
orele 8:00 - 12:00 și 14:00 - 16:00
orele 8:00 - 12:00
orele 8:00 - 12:00 și 14:00 - 18:00
orele 8:00 - 12:00

Program de lucru cu publicul al administrației locale din Suppingen, Kirchgasse 1
Luni:
Marţi:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

orele 8:00 - 12:00
orele 8:00 - 12:00 și orele 19:00 - 20:00
orele 8:00 - 12:00
orele 8:00 - 12:00
închis

Program de lucru cu publicul al administrației locale din Machtolsheim, Hauptstr. 22:
Luni:
orele 8:00 - 12:00
Marţi:
orele 8:00 - 12:00
Miercuri: închis
Joi:
orele 8:00 - 12:00
Vineri:
orele 8:00 - 12:00
Program de lucru cu publicul al administrației locale Feldstetten, Freigasse 1:
Luni:
orele 8:00 - 12:00
Marţi:
orele 8:00 - 12:00 și orele 19:00 - 20:00
Miercuri: orele 8:00 - 12:00
Joi:
închis
Vineri:
orele 8:00 - 12:00
__________________________________________________________________________________
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Asigurare de sănătate:
Pentru toți angajații și angajatele este valabilă asigurarea de sănătate obligatorie legală (GKV). Toți
oamenii trebuie să aibă asigurare de sănătate. Costurile pentru asigurare depind de mărimea
veniturilor. Angajatorul plătește 50% din contribuții, iar dumneavoastră, în calitate de angajat sau de
angajată, plătiți restul de 50%. Aveți la dispoziție două săptămâni pentru a vă alege asigurarea
dumneavoastră de sănătate. Apoi, angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înregistreze la o
companie de asigurări de sănătate. Membrii familiei dumneavoastră (partener de căsnicie, copii) sunt
coasigurați fără contribuții (gratuit).
Compania de asigurarea de sănătate legală este AOK, cu un birou în Laichingen, în Feldstetterstr. 10
Informații găsiți aici:
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/gkv.html

__________________________________________________________________________________

Număr de asigurare socială și card de asigurare socială:
Dacă lucrați pentru prima dată în Germania, angajatorul dumneavoastră solicită un număr de asigurare
socială pentru dumneavoastră.
Cardul de asigurare socială este un document important. Cardul de asigurare socială este necesar la
fiecare angajare ca dovadă a numărului de asigurare atribuit sau atunci când se solicită o prestație
socială (de exemplu, ajutor de șomaj).
Informații găsiți aici:
 https://www.deutscherentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/AllgemeineInformationen/Sozialversicherungsausweis/sozialversicherungsauswei
s_node.html

__________________________________________________________________________________
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Număr de identificare fiscală:
Fiecare persoană care trăiește în Germania are nevoie de un număr de identificare fiscală. Atribuirea
are loc automat la prima înregistrare la biroul de evidență a populației din Germania.
Numărul de identificare fiscală, pe scurt Steuer-IdNr, este o serie de unsprezece cifre pe care o
primește cu caracter permanent o persoană atunci când se naște sau când se mută în Germania.
Informații găsiți aici:
 https://www.bzst.de/DE/Privathaben/SteuerlicheIdentifikationnummer/steuerlicheidentifika
tionnummer_node.html

 http://www.brutto-netto-rechner.info

__________________________________________________________________________________
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Deschidere a unui cont bancar:
Pentru a vă primi salariul, trebuie să deschideți un cont bancar. Pentru asta aveți nevoie de
 cartea dumneavoastră de identitate
 adeverința de confirmare a înregistrării dumneavoastră
 adresa dumneavoastră din Germania
Există două sucursale bancare în Laichingen:


Volksbank Laichinger Alb, Bahnhofstr. 19, 89150 Laichingen

Program de lucru cu publicul:



Luni

orele 09:00-18:00

Marţi

orele 09:00-18:00

Miercuri

orele 09:00-18:00

Joi

orele 09:00-18:00

Vineri

orele 09:00-18:00

Sâmbătă

Închis

Duminică

Închis

Sparkasse Ulm, filiala din Radstr. 4, 89150 Laichingen

Program de lucru cu publicul:
Luni

orele 09:00-12:30

orele 14:00-18:00

Marţi

orele 09:00-12:30

orele 14:00-17:00

Miercuri

orele 09:00-12:30

Joi

orele 09:00-12:30

orele 14:00-18:00

Vineri

orele 09:00-12:30

orele 14:00-17:00

Sâmbătă

Închis

Duminică

Închis

__________________________________________________________________________________
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Îngrijirea copiilor dumneavoastră la grădiniță, în Laichingen și în suburbii:
Înscrierile la grădiniță le puteți predați la primăria din Laichingen, Bahnhofstr. 26 sau la primăriile din
suburbiile noastre.
Începând de la vârsta de un (1) an, copiii pot fi îngrijiți la grădiniță în Laichingen (Kita Bleichberg,
Kunterbunt, Im Brühl und das Tigerle). În plus, copiii de la vârsta de doi ani pot fi admiși în toate
grădinițele din suburbii. Dacă sunt locuri, copiii cu vârsta mai mare de 2 ani și 9 luni pot fi admiși la
toate grădinițele din Laichingen sau din suburbii.
Grădiniţe:
 Grădinița Auf dem Berg (Feldstetten)
 Grădinița Grashüpfer
 Grădinița Krone
 Grădinița Regenbogen
 Casa de copii Pusteblume (Machtolsheim)
 Grădinița din pădure - Die Waldameisen
Centre de zi pentru copii:
 Centrul de zi pentru copii Albzwerge (Suppingen)
 Centrul de zi pentru copii Bleichberg
 Centrul de zi pentru copii Im Brühl
 Centrul de zi pentru copii Kunterbunt
Centru de îngrijire de zi:
 Tigerle

Mai multe informații despre grădinițe găsiți aici:
 https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Leben-in-Laichingen/Kinder-undJugendliche/Kindergaerten

__________________________________________________________________________________
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Școli în Laichingen:
Dacă copilul dumneavoastră împlinește vârsta de șase ani la o anumită dată, este înscris la o școală
primară la începutul anului școlar următor (după vacanța de vară). Dacă copilul dumneavoastră are
deja vârsta de șase ani sau mai mult, trebuie să vă înscrieți copilul la școală.
Toți copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care trăiesc în Germania, BadenWürttemberg, sunt obligați să meargă la școală.
Nu puteți alege singur școala primară pentru copilul dumneavoastră. Copilul dumneavoastră merge la
școala care este competentă pentru locul dumneavoastră de reședință.
După terminarea școlii primare cu durata de patru ani, primiți de la școala primară o recomandare
pentru copilul dumneavoastră. Aceasta recomandă un tip de școală în continuare care se bazează pe
școala primară:
 Școală secundară comprehensivă
 Școală secundară medie/școală secundară inferioară
 Școală secundară medie
 Gimnaziu (liceu)
Alegerea tipului de școală pentru continuarea studiilor o decid părinții/tutorii legali.
Informații despre tipurile de școli și obligativitatea școlarizării găsiți aici:
 https://www.service-bw.de/web/guest/lebenslage//lebenslage/Grundschule-5001463-lebenslage-0

În Laichingen există:
 școala secundară comprehensivă Erich Kästner, Max-Lechler-Straße 2
 școala secundară medie Anne Frank, Mörikestrasse 10
 liceul Albert-Schweizer, Beim Käppele 8
 școala speciala (școala Martin)
 precum și o școală de afaceri (școală industrială și comercială, Henzenbuch 67)
 Suburbiile Machtolsheim și Feldstetten au propria lor școală primară
La școala secundară comprehensivă Erich-Kästner există clase pregătitoare (VKL) pentru copii și tineri
care nu vorbesc încă limba germană.
Informații găsiți aici:
 https://www.laichingen.de/de/Laichingen-leben/Leben-inLaichingen/Bildung-und-Schulen/Schulen

____________________________________________________________________________
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Cursuri de limbi străine în Laichingen:
O prezentare generală a cursurilor de limbi străine și a cursurilor de integrare care au loc în Laichingen
poate fi găsită la Volkshochschule (Universitatea populară) din Laichingen:
 https://www.vhs-lai.de/programm/sprachenschule/ategorie/46

_________________________________________________________________________________
Dacă aveți întrebări, vă ajutăm cu plăcere în continuare!
Birgit Tegtmeyer
Ofițer pentru integrare al orașului Laichingen
Mörikestr. 9
89150 Laichingen
E-mail: btegtmeyer@laichingen.de
Telefon:
07333 / 954 48 41
Mobil:
0162 985 88 54
Termene pe bază de programare
__________________________________________________________________________________
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