Ви втекли з України? Адреса завжди повинна бути відомою у
Міграційній службі Фінляндії.
Міграційна служба Фінляндії повинна завжди знати вашу адресу, де ви
зараз проживаєте, наприклад, щоб ми могли надіслати рішення про
вашу заяву про тимчасовий захист. Повідомте нову адресу в ваш центр
прийому біжнців. Міграційна служба Фінляндії отримає цю
інформацію від центру.

Адреса дитини без супроводу опікуна особливо
важлива
Дитина без супроводу опікуна зазвичай залишається в інтернаті для
дітей. Дитина також може, наприклад, проживати в приватному житлі у
своїх родичів.
Якщо ви проживаєте з дитиною в приватному житлі та переїжджаєте на
нову адресу повідомте про зміну адреси до інтернату для дітей або
центру прийому біженців.
•

Надайте дані про дитину: ім'я і прізвище, дату народження,
номер клієнта Міграційної служби Фінляндії та нову адресу, де
проживає дитина. Також вкажіть особисту контактну
інформацію: ім’я і прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти.

•

Ви можете повідомити про це в інтернат для дітей або центр прийому біженців по телефону
або повідомити про це, відвідавше місце особисто. Ви також можете надіслати повідомлення
поштою. Контактні дані центрів прийому біженців ви можете знайти на нашому сайті
migri.fi/vastaanottokeskukset.

Поточна адреса дитини без супроводу опікуна також особливо важлива для організації надання
послуг дитині.

Дорослі та сім’ї: негайно повідомте нову адресу
Якщо ви проживаєте в приватному житлі та переїжджаєте на іншу адресу у Фінляндії, повідомте про
нову адресу в ваш центр прийому біженців. Повідомлення про адресу важливо, щоб зберегти своє
право на послуги з прийому біженців.
•

Вкажіть: ім'я і прізвище, дату народження, номер клієнта Міграційної служби Фінляндії та нову
адресу, де ви проживаєте. Також вкажіть особисту контактну інформацію: номер телефону та
адресу електронної пошти.

•

Ви можете повідомити про це в центр прийому біженців по телефону або повідомити про це,
відвідавше місце особисто. Ви також можете надіслати повідомлення поштою. Контактні дані
центрів прийому біженців ви можете знайти на нашому сайті migri.fi/vastaanottokeskukset.

Якщо ви переїжджаєте з одного центру прийому біженців в інший, Міграційна служба Фінляндії буде
про це автоматично повідомлена. Адресу нового центру окремо вказувати не потрібно.
Якщо ви не знаєте свого центру прийома біженців, повідомте свою адресу до Міграційної служби
Фінляндії. Надішліть зашифроване сповіщення електронною поштою на: migri@migri.fi. Використовуйте
послугу з надсилання зашифрованої електронної пошти securemail.migri.fi.
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