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аеропортах) пропонують лише основні валюти, ні в якому разі не українську
Чи можна використовувати міжнародну картку (з позначкою
Visa або Mastercard), що видається українським банком для
виконання платежі у Франції/ЄС? Зняти з банкомату?
Картки, випущені українським банком, можна використовувати в країнах
Європейського Союзу
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5 - Фінанси - банківські рахунки

1 - корисні адреси

Чи може український національний відкрити рахунок у
Франції?

1.1 - де ти?
Вас вітають у департаменті Кот-д’Армор в регіоні Бретань.

Так, поки він зможе виготовити необхідні допоміжні документи для відкриття
рахунку. При цьому, відкриття рахунку в банку договірна свобода банківської
установи. Якщо відкрити а рахунок неможливий, особа може вимагати вигоду
від процедури закону nother.
Право на рахунок для особи зі статусом біженців або
еквівалентний статус.
Прохання про здійснення права супроводжуватися наступні допоміжні
документи:
- Форма для запису рахунка
- Доказ ідентичності. Цей документ повинен відповідати таким умовам:
будьте дійсними, виданими органом державної влади і несуть фотографію
власника. Квитанції на отримання дозволу на проживання, картки на
проживання (отримання біженців) та картки тимчасового проживання
(приватне та сімейне життя) є документами, що використовуються для
підтвердження ідентичності в контексті ЦАП.
- Лист про відмову від установи, яка відмовилася відкрити рахунок
- Доказ адреси

Чи можна обміняти гривневі банкноти (валюта українською
мовою) в євро
Зовнішньовалютні представництва у Франції не охоплюють, за винятком де це
доречно Виняток, валютні операції для української валюти. Така ситуація вже
переважала до поточної війни, ця валюта була нестабільною і мало запитано.
Банк Франції не здійснює ніяких валютних операцій. Лесь Авторизовані ручні
чейнджери до практики у Франції зареєстровані на https://www.regafi.fr
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1.2 - Вивчайте французьку
Pour étrangers
adultes en situation
précaire
Hors vacances scolaires
mardi & jeudi : 14h - 16h
5 groupes de niveaux, samedi : 14h - 16h
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
Lieu : Centre Saint-Jouant
12 rue Gustave Eiffel - 22 000 Saint-Brieuc
Inscription tout au long de l’année
Responsable : Gérard VAUCHER
g.vaucher@orange.fr

Pour adultes étrangers en situation précaire ou adolescents
Lundi de 10h à 11h30 pour les confirmés
Lundi de 14h à 15h30 pour les débutants
Mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
pour les intermédiaires
Lieu : Place de l’iroise à Ploufragan
Bus B arrêt : Mairie
Inscription tout au long de l’année

Collectif d’aide aux
jeunes migrants et à
leurs accompagnants
Ateliers de soutien scolaire (français et mathématique tous niveaux) : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 10h à 12h
Samedi 10h - 12h (cours pour les élèves de
CAP et pour les apprentis)
Lieu : Musée d’art et d’histoire
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
Inscription sur place. Infos : www.cajma22.fr
Contact : contact@cajma22.fr

Pour débutants
Lundi de 14h à 16h
Lieu : 10 rue du docteur Lamaze
22 000 Saint-Brieuc
Contact : Joceline SALICE
joceline.salice@restosducoeur.org
ou moulin.le-provostàwanadoo.fr

4 - Навчання дітей
Статті L111-1 та L114-1 Кодексу освіти гарантують доступ до навчання для
всіх дітей віком від 3 до 16 років. Крім того, будь-яка дитина прибула в Франція
повинна бути освіченою, незалежно від національності або особистої ситуації.
Молодим українцям судилося вітатися в школі на рівні клас, який відповідає
їхньому віку. Таким чином, молоді люди, які підпадають під перший ступінь
(від 3 років до 11 років) повинні бути закріплені за школою, яка відповідає їх
будинку або місцем прийому, під опікою міського голови
Для того, щоб спростити доступ до середніх і середніх шкіл, процедура, яка
розглядається
як правило, для молодих іноземців був адаптований для того, що явно
стосується переміщених українців: з метою зменшення затримок та інтегрувати
молодих людей, які бажають зробити це якомога швидше, інтерв’ю з Психолог
з Національної освіти більше не є обов’язковою умовою.
Таким чином, сім’ї можуть наблизитися до створення свого сектору, щоб
Подумайте про шкільну освіту. Інтерв’ю з психологом відбудеться. Адреса

Contact par téléphone : 02 96 58 03 76

scolarisation.ukrainiens22@ac-rennes.fr він все ще активний, і важливо, щоб
Pour adultes en
situation précaire
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 9h15 - 10h15 ;
10h30 - 11h30 ; 14h15 - 15h15 ; 15h30 16h30
Mercredi :
- 9h15 - 10h15 et 10h30 - 11h30
- après-midi : soutien scolaire pour enfants
de 14h15 à 16h30
Contact :
cours-alphabétisation@spf22.org
Tel : 02 96 94 77 66

Pour tous publics en
situation précaire
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-11h30
Lieu : Amicale laïque
24 bd Charner, 22 000 Saint-Brieuc
En face de la gare
Inscription tout au long de l’année sur place
où par téléphone
Contact : Alain LE FLOHIC
Tel : 06 79 69 13 07

ратуші використовували його для повідомляти про присутність українців на
своїй території, які повинні бути освіченими. Чим швидше інформація буде
передана, тим краще може бути прийом Впевнені

Application Téléphone : Télécharger HAPPY FLE
Sur internet : www.fun-mooc.fr
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Іноземні громадяни, які прибувають до Франції на своєму автомобілі, в
принципі покривається їх страхування автомобіля вивезли в своїй країні
походження. Це страхування іномарки повинно охоплювати обов’язкову
гарантію цивільно-правової відповідальності. Це покриття можна перевірити,
звернувшись на карту міжнародне страхування автомобіля (так звана
грін-карта). Якщо Франція написана на цій картці і вона не перекреслена,
це означає, що страховка Діє у Франції. Таким чином, можна прибути на
автомобілі, якщо покриття страхування автомобіля,вивезеного застосовується
у Франції У Франції можна їздити на автомобілі, оснащеному його табличкою.
іноземних, терміном на 6 місяців. Після перебування на 6 місяців у Франції,
що розглядається як резиденція, необхідно буде продовжити на реєстрацію
транспортного засобу у Франції та оформлення автострахування Згідно з
чинними французькими правилами. Іноземні громадяни, які проживають
у Франції, і хто купує транспортний засіб там повинні взяти страховку у
звичайних умовах.

1.3 - Соціальна підтримка: благодійні організації
COALLIA — це національне об’єднання, що спеціалізується на прийомі осіб
іноземної національності і більше зокрема в наданні притулку. Команди
складаються з соціальних працівників, які відповідають за допомогу в процедурах
у Франції. Прийом буде надаватися щовівторка та п’ятниці вранці, з 9 ранку до
12:00 без призначення, в префектурі Кот-д’Армор в Сен-Бріє.
Соціальні консультанти зможуть відповісти на ваші запитання, порадити вам,
порадити і зайнятися з вами процедурами, що стосуються права проживання.

3 - Проживання
Переміщені українці, які прибувають до Франції, будуть розміщені:
- в екстреній ситуації на кілька днів в SAS (перехідне житло)
- в спеціальному розміщенні від 0 до 6 місяців (центри відпочинку, кемпінги...)
- у житлі, наданому місцевими органами влади, донори та приватні особи;
Потрібно буде підписувати договори оренди.
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«України немає в списку держав з двосторонньою угодою взаємність з

2.1 - Вид на проживання

2.5 - Водіння по території Франції

2 - адміністративні процедури

рішення, прийняте 4 березня 2022 року Радою Європейського Союзу про
активізацію Спеціальний правовий механізм тимчасового захисту дозволяє
Українські громадяни знаходять притулок на європейській землі статусу
захист, подібний до того, яким користуються біженці, але без необхідності
індивідуальний іспит Французького управління із захисту біженців та осіб без
громадянства (OFPRA).
Громадяни України, які мають біометричний паспорт, отримують біометричну
паспортну вигоду від короткострокового безвізового режиму з червня 2017
року, і тому у звичайній ситуації до 90 днів після дати їх виходу в простір
Шенген (встановлений штампом в’їзду в державі-члені Союзу Європеєць,

Францією, що дозволяє обмінятися Диск.
ОРД взаємності, за цих обставин, за відсутності можливості скористатися
такоюГромадянам України дозволено їздити до Франції зі своєю ліцензією
водити українця максимум один рік з дати їх встановлення у Франції (дата
в’їзду штампа на паспорті або дата видача документа про визнання переваги
тимчасового захисту в префектури).
Для того, щоб мати можливість вийти за рамки цього однорічного періоду,
Громадяни України повинні будуть скласти обидва іспити з водійських прав
(код шосе та іспит з водіння) з реєстрацією в автошколі, щоб мати можливість
отримати видачу французького водійського посвідчення.

прикріплений до паспорта)
Наприкінці цього періоду 90 днів, а також для громадян України з не
біометричними паспортами, які не виграють від звільнення від віза, префектура
видасть зацікавленим сторонам тимчасовий дозвіл на перебування з
позначкою «бенефіціар тимчасового захисту», дійсний для протягом 6 місяців,
відновлюваних джерел енергії на весь термін дії рішення Ради Європейський
Союз активізує тимчасовий захист.Громадянам України
без паспорта буде запропоновано підтвердити свою національність будьяким адміністративним способом.
Цей документ створено в префектурі Кот-д’Армор для дорослих користувачів,
які проживають там і потребують здачі відбитків пальців. З цієї нагоди
вам потрібно буде заповнити анкету та надати 4 фотографії паспорта та
підтвердження адреси.
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Однак, як власник іноземних водійських прав, вони можуть бути звільнений
від 20 годин практичного навчання для навчання водінню зареєструвавшись
вільним кандидатом, без реєстрації в автошколі (щоб скористатися це
звільнення, права на водіння повинні бути дійсними в країні випуску дозволу).
Корисну інформацію про проходження водійських прав як вільного кандидата
можна знайти на сайті Service-Public.fr.
Увага, вчинення будь-якого порушення правил дорожнього руху на території
Французька мова призводить до втрати балів, обмеження або призупинення
або скасування водійських прав у перший рік встановлення у Франції,
призводить до втрата права на керування автомобілем з іноземною ліцензією
та зобов’язання отримати ліцензію Їздити по-французьки. Це, після можливого
обов’язкового медичного огляду на медичний працівник, затверджений у
разіправопорушення, пов’язаного зі швидкістю, або до лікарської комісії за
правопорушення, пов’язане з алкоголем або вживанням наркотичних засобів
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рефектура також видає сертифікати громадянам України, які є неповнолітніми,
які можуть бути використані для виправдання їх адміністративного становища.
Громадські приймальні пункти префектури (Place du Général de Gaulle in
Saint-Briee)
відкриті з понеділка по п’ятницю, вранці з 8:30 ранку до 11:30 ранку. З
представництвом іноземця префектури можна зв’язатися за адресою prefetrangers@cotes-darmor.gouv.fr для будь-яких запитів або призначень.
Цей тимчасовий дозвіл на тимчасове перебування під тимчасовим захистом
супроводжується дозволом на роботу і дозволяє отримати вигоду від
універсального захисту від хвороб (ПУМА) без терміну очікування, а також
відкриття однорічного права взаємодоповнюючої солідарності зі здоров’ям. Їх
бенефіціари також можуть отримати вигоду від виплати допомоги в наданні
притулку (ADA) (див. Нижче) і мають право на персоналізовану допомогу в
наданні житла (APL).

2.2 - допомога в наданні притулку (ADA)
Громадяни України з тимчасовим захистом можуть отримати фінансову
допомогу на допомогу шукачам притулку (ADA) на час їх захистякщо вони
відповідають вікам (принаймні 18-річному віку) та ресурсам (Маючи щомісячні
ресурси, нижчі від суми РДА, становить 565.34 € на місяць для однієї особи).
Цеознайомлена надбавка,виплачена щомісяця, масштаб якої враховує
кількість дорослих і дітей, які складають сім’ю господаря.
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Власники тимчасової охорони отримують надбавку, розмір якої Добова
фіксована ставка збільшується і розраховується наступним чином: 6,80
євро за в день для 1 людини + 3,40 євро, на добу, на додаткову особу. Один
збільшення на 7,40 євро на одного дорослого (діти не отримують вигоди від
розмітка).
приклади: 1 дорослий з 2 дітьми: 14.20 + 6.80 = 21 €/ день = 630 євро на місяць
2 дорослих з 1 дитиною: 14.20 + 10.80 + 3.40 =28.40 €/день = 852 євро на
місяць
до переваги цієї надбавки входить доставка платіжної картки (картка
ADA), випущена OFII, що дозволяє здійснювати платежі безпосередньо
на Термінали TPE (до 25 авторизованих платежів на місяць для кожного
власника картка, виставлення рахунку в розмірі € 0,50 за додаткову операцію).
Після отримання посвідка на тимчасове проживання, бенефіціари тимчасової
охорони бажаючі скористатися цією надбавкою повинні представити себе, в
супроводі їх неповнолітньої дитини (ren) або за територіальним керівництвом
Французького офісу Імміграція та інтеграція (OFII) (8 Rue Жан Жюльєн
Лемордан, 35000 Renne/ Телефон: 0299 22 98 60.) або в Сен-Брієку, в офісі
OFII один раз на тиждень у префектурі

2.3 - Право на працю
Посвідка на тимчасове проживання (APS), видана під тимчасовою охороною
тепер несе слова «уповноважений працювати», що дозволяє їх бенефіціару
працювати на території Франції без будь-яких інших адміністративних умов,
тобто без необхідно, щоб роботодавець подав заявку та отримав дозвіл
роботи через платформу Іноземної служби праці (SMOE). Що принцип
переважає для всіх бенефіціарів цього тимчасового захисного пристрою.

2.4 - Здоров’я
Медичне страхування (ЦНАП) є органом соціального захисту держави
Французька. Він покриває витрати на охорону здоров’я в разі хвороби або
Материнства. Щоб скористатися цією підтримкою, тимчасовий дозвіл
перебування на французькій території є необхідним, несучи слова «бенефіціар
тимчасовий захист».переміщених осіб з України, якщо вони мають статус
тимчасового захисту,отримає вигоду від загального захисту здоров’я (ПУМА),
як тільки вони прибудуть на територію. На додаток до цих основних прав,
не-участь додаткової солідарності охорони здоров’я (CSS) буде надано, без
участі додаткової солідарності здоров’я (CSS) буде надано, без огляд ресурсів
для всіх членів сім’ї, протягом певного періоду часу 12 місяців.
Схема встановлюється з асоціацією COALLIA для того, щоб збирати
безпосередньо інформація, що дозволяє приналежність цих осіб, без
необхідності запитувати їх:
- COALLIA буде звертатися з усіма запитами в ЦНАП і буде приєднуватися до
кожного подає заяву на тимчасовий дозвіл на проживання, що виправдовує
переваги захисту тимчасовий.
- Після цього ЦНАП якнайшвидше перейде до відкриття прав на PUMA і CSS і
відправить назад в COALLIA сертифікат прав на давати зацікавленим особам,
обґрунтовуючи припущення про їх витрати здоров’я.
У разі спонтанного візиту біженця до пункту прийому CPAM, він буде
перенаправлений на COALLIA, для реєстрації в курсі підтримки.
I Це відкриття прав без оформлення життєво важливої картки. Він дається
кожна особа, через COALLIA, свідоцтво про права обґрунтування покриття
своїх пропозицій щодо здоров’я = базове покриття (PUMA) + додаткове
покриття (C2S). Це покриття дійсне протягом одного року.
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