
Новини 

Інформаційна зустріч щодо здоров'я, організована для 

українських біженців 

У четвер, 2 червня, в готелі Hampshire–Delft Centre 

організовуються ранкові та денні лекції, присвячені здоров’ю та 

охороні здоров’я. Ця зустріч призначена для українських біженців, 

які проживають у міських та приватних приміщеннях. Також 

запрошуються інструктори та інші зацікавлені особи. Муніципалітет 

організовує цю зустріч у співпраці з різними партнерами. 

Наступні питання будуть винесені для обговорення: Як 

організована національна система охорони здоров’я Нідерландів? 

Куди я можу звернутися зі своїми запитаннями про здоров’я та 

охорону здоров’я? Як оплачується допомога, яку я отримую? Чи 

можу я застрахуватися? 

Звичайно, у вас буде багато можливостей поставити власні 

запитання. Перекладачі також будуть присутні. 

Реєстрація 

Українські біженці можуть повідомити про свою участь у цій 

зустрічі, надіславши електронного листа на адресу 

oekraine@delft.nl, вказавши імена та кількість осіб, які бажають 

взяти участь, а також час, якому вони віддають перевагу, а саме: 

Ранкова лекція 09:45 – 11:30 

Денна лекція 12:15 – 14:00 

Більше інформації 

Виникли питання? Перейдіть на www.delft.nl/oekraine. Тут ви 

знайдете багато інформації, включаючи інформацію англійською 

та українською мовами. 
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Запрошення 

Шановний (-а)  

Інформаційна зустріч щодо здоров'я, організована для 

українських біженців 

У четвер, 2 червня, в готелі Hampshire–Delft Centre 

організовуються ранкові та денні лекції, присвячені здоров’ю та 

охороні здоров’я. Ця зустріч призначена для українських біженців, 

які проживають у міських та приватних приміщеннях. Також 

запрошуються інструктори та інші зацікавлені особи. Муніципалітет 

організовує цю зустріч у співпраці з різними партнерами. 

Наступні питання будуть винесені для обговорення: Як 

організована національна система охорони здоров’я Нідерландів? 

Куди я можу звернутися зі своїми запитаннями про здоров’я та 

охорону здоров’я? Як оплачується допомога, яку я отримую? Чи 

можу я застрахуватися? 

Звичайно, у вас буде багато можливостей поставити власні 

запитання. Перекладачі також будуть присутні. 

Реєстрація 

Українські біженці можуть повідомити про свою участь у цій 

зустрічі, надіславши електронного листа на адресу 

oekraine@delft.nl, вказавши імена та кількість осіб, які бажають 

взяти участь, а також час, якому вони віддають перевагу, а саме: 

Ранкова лекція 09:45 – 11:30  

Денна лекція 12:15 – 14:00  

Більше інформації 

Виникли питання? Перейдіть на www.delft.nl/oekraine. Тут ви 

знайдете багато інформації, включаючи інформацію англійською 

та українською мовами. 
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