VELKOMMEN
Guide til modtagelse af voksne
flygtninge fra asylcentre (uden børn)

FØR ANKOMST
Kommunens forberedelse
Integration:
 Finder et hus/lejlighed som du kan
bo i
 Modtager overgivelsesskema fra
Asylcentret
 Følger op med Asylcentret, hvis info
mangler.
 Sender overgivelsesskema til Jobcenter
 Kontakter du personligt
 Forbereder din kalender til de første
14 dage
Jobcenter:
 Forbereder henvisninger til Sprogcenter og beskæftigelsesrettet tilbud
Borgerservice og Ydelse:
 Forbereder til 1. møde med dig, aktiverer CPR #

FØR ANKOMST
Din forberedelse
Husk at:



Pakke en taske med
tandbørste, håndklæde,
skiftetøj og evt. medicin.



Tage din dyne, pude og
sengetøj med



Sige farvel til vennerne



Gennemgå din rejseplan til Thisted Kommune

! Vær opmærksom på:

!
!
!

Tidspunkt og sted

Piktogrammer vejledning

!

- VIGTIGT

Møde med flere personer

Individuelle mød

Hus

Går selv til et møde

Hentes af kommune

Bil

Gør selv/gå selv

Jobcenter

EFTER ANKOMST - Dine aktiviteter

Dag 1

!!

En integrations medarbejder henter dig
og kører dig til dit nye
hjem
En integrationsmedarbejder taler med
dig om:




Praktiske ting
(varm, vand, naboer)
Udleverer og gennemgår din kalender til de første 14
dage

Sprogcenter

Dag 2

!!

En integrations
medarbejder kører
dig til mødet med
Borgerservice
Mødets emner:






Bank konto
0
Bolig
Vigtige regler
Sundhedskort
Får kontantbeløb

En integrations
medarbejder hjælper dig med:




Tog/bus regler
Et buskort

Dag 3

!!

En integrations medarbejder henter og kører
dig til mødet med Jobcenter
Mødets emner:





Vigtige regler
Integrations
programmet
Uddannelses papir
Læge og kommunale
tilbud

En integrationsmedarbejder hjælper med afhentning af dine baggage

!!
!

Dag 4

Møde med din sagsbehandler på Jobcenteret.
Henvisninger til
Sprogcenter og beskæftigelsesrettet
tilbud underskrives.

Dag 5

Ingen planlagte
aktiviteter

! Vær opmærksom på:

!
!
!

Tidspunkt og sted

Vigtig information:

!

- VIGTIGT



Dag 1 = Den 1. hverdag efter/på den 1. om måneden



Der er tolkebistand til alle møder mellem Dag 1- 10 undtages det 1. møde med Sprogcenter



Du skal gå selv til alle møder/ aktiviteter fra dag 4 og frem

Hentes af kommune

Gør selv/gå selv

Dag 6

!!
!
!!
!

1. møde på
Sprogcenter
Thisted

1. møde om dit
beskæftigelsesrettet tilbud

Dag 7

EFTER ANKOMST - Dine aktiviteter

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dit 3 måneders opstartsforløb med en integrationsmedarbejder starter, hvor du får hjælpe til bl.a.:
 Praktiske vejledning
 Økonomiske vejledning
 Introduktion til frivillige tilbud og fritidsaktiviteter

Dag 11

!!
!

Du starter i
praktik
og/eller
med dansk undervisning på
Sprogcenter

ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER
RÅDHUSET - Asylgade 30, Thisted, Telefon: 99 17 17 17
 Asyl- og integration: Åbenrådgivning, torsdag kl. 14-16
 Borgerservice: mandag – onsdag kl. 10-14.30, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-12
Jobcenter Thisted, Skolegade 4C, Thisted, Telefon: 99 17 17 17, mandag til onsdag 9.00-14, torsdag 9.00-16.30 og fredag 9.00-13.00
Sprogcenter Thisted, Vorupørvej 168, 7700 Thisted (Hundborg), Telefon: 99 17 37 88
FRIVILLIGE AKTIVITETER FOR FLYGTNINGE
Lektie Cafe hos FrivilligThy, Nytorv 8 - Hver tirsdag og onsdag fra kl. 14-17, få en kop kaffe, lektie hjælp og lidt snak på dansk.
Cafe Hjerterum hos Thisted Røde Kors, Kongensgade 10 – Hver torsdag fra kl. 14-17, få en kop kaffe og lidt snak på dansk.
LEKTIE CAFE

CAFE HJERTERUM

RÅDHUSET

