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Перша реєстрація (Erstanmeldung Jobcenter.digital) 

 

Введіть Ваше ім'я користувача та 
одноразовий пароль для входу. 
УВАГА, зверніть увагу на правильність 
написання! 

Zur Anmeldung den Benutzernamen und 
das Einmalpasswort eingeben. 

ACHTUNG auf die korrekte 
Schreibweise achten! 

 

[1] Після введення імені користувача 
та одноразового пароля підтвердіть 
умови використання та декларацію 
про захист даних. 

[1] Nach der Eingabe des Benutzer-
namens und des Einmalpassworts die 
Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzerklärung zu bestätigen. 

 

[1] Введіть одноразовий пароль ще 
раз. 
 
[2] Введіть власний пароль, який 
відповідає вказаним критеріям. 
(Див. наступний рядок). 
 
[3] Повторне введення власного 
пароля. 

[1] Nochmal das Einmalpasswort 
eingeben. 
 
[2] Eingabe eines eigenen Passworts, 
welches, die angeben Kriterien erfüllt. 
(Siehe nächste Zeile). 
 
[3] Wiederholte Eingabe des eigenen 
Passworts. 

X Пароль має містити від 8 до 40 символів. 
X Принаймні одна велика літера має бути використана. 
X Принаймні одна мала літера має бути використана. 
X Хоча б одна цифра має бути використана. 
X Має бути використаний хоча б один з наступних 
символів. @ # $ % * - _ ! + = : , . ? / „ ( ) ; 
✓ Можна використовувати лише дозволені символи 

X Das Passwort muss 8 bis 40 Zeichen lang sein. 
X Es muss mindestens ein Großbuchstabe verwendet werden.  
X Es muss mindestens ein Kleinbuchstabe verwendet werden. 
X Es muss mindestens eine Ziffer verwendet werden. 
X Es muss mindestens eines der folgenden Sonderzeichen 
    verwendet werden. @ # $ % * - _ ! + = : , . ? / „ ( ) ; 
✓ Es dürfen nur zulässige Zeichen verwendet werde.  

 

Якщо з’являється це повідомлення, 
значить пароль введено успішно. 

Wenn diese Mitteilung erscheint war die 
Passworteingabe erfolgreich. 
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Необхідні початкові налаштування  

(Notwendige erste Einstellungen) 

 

Після відкриття поштової скриньки 
необхідно виконати кілька базових 
налаштувань. 
Для цього в пункті «Налаштування» 
(Einstellungen) натисніть на стрілку 
справа (розгорнути). 
 

Wenn das Postfach geöffnet wurde, sind 
ein paar wenige Grundeinstellungen 
vorzunehmen. 
Hierzu die Schaltfläche Einstellungen 
erweitern. 

 

Відкриється посилання "Налаштувати 
сповіщення->". 
Переходьте за цим посиланням. 

Es öffnet sich der Link 
"Benachrichtigungen einstellen->". 
Diesen betätigen.  

 

Відкриється вікно сповіщень 
електронною поштою. 
Його потрібно активувати. 

Es öffnet sich ein Fenster für die  
E-Mail-Benachrichtigungen. 
Dieses muss aktiviert werden. 

 

Тут встановіть для всіх сповіщень 
значення «sofort» (негайно). Таким 
чином, Ви будете одразу 
проінформовані електронною поштою 
про нові повідомлення. 

Hier alle Benachrichtigungen auf "sofort" 
stellen. Somit werden Sie per E-Mail 
sofort über neue Nachrichten informiert.  



 

Потім за допомогою символу 
поштового конверту (1) і вибору 
службової поштової скриньки 
«Leistungspostfach» (2) поверніться до 
повідомлень поштової скриньки. 

Danach über das Postfachsymbol (1) und 
der Auswahl des Leistungspostfaches (2) 
zu den Postfachnachrichten 
zurückkehren. 

 

Надіслати повідомлення (Eine Nachricht versenden) 

 

Це звичайний вигляд персональної 
поштової скриньки. 
 
[1] Після натискання «Написати 
повідомлення» Ви можете написати 
нове повідомлення. 

Dies ist die normale Ansicht des 
persönlichen Postfaches. 
 
[1] Nach dem Anklicken „Nachricht 
schreiben“, kann man eine neue 
Nachricht schreiben. 

 

[1] Серед «Організацій» повинен 
бути обраний центр зайнятості -
Jobcenter 
 
[2] Потім необхідно вибрати тип 
запиту. Якщо у вас є інші питання,  
(які не стосуються вказаного Вами 
запиту) будь ласка, напишіть ще 
одне повідомлення. 

[1] Bei „Behörde“ muss Jobcenter 
ausgewählt sein. 
 
[2] Danach ist die Art des Anliegens 
auszuwählen. Bei verschieden Anliegen 
bitte eine zweite Nachricht schreiben. 

Виберіть Ваш тип запиту (зверху-донизу):   
Запит копій (наприклад, довідки) 
Запит про статус обробки заявки 
Заява на додаткові виплати (наприклад, перше облаштування квартири) 
Заява та підтримка з початком/пошуком працевлаштування 
Консультації щодо мовних курсів 
Питання щодо орендної плати та вартості опалення 
Питання про подальше навчання / коучинг / заходи 
Продовження терміну подачі затребуваних документів 
Інформація та запитання щодо виплат/послуг для навчання (наприклад, шкільні екскурсії) 
Відпустка (відсутність за місцем проживання) 
Інформація про початок/пошук роботи 
Інформація щодо середньої спеціальної/вищої освіти 
Запит щодо зустрічі 
Повідомити про зміни 
Подати заяву на подальше продовження виплат 
Інше 

 

 

Meine Nachrichten 

 

 

Nachricht schreiben 
Eingang 
Gesendet 
Entwürfe 
Gelöscht 

 
Filter 
Behörde 
 
 

Einstellungen 
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[1] Введіть коротку тему запиту на 
Ваш вибір. 
 
[2] Повідомлення можна ввести тут. 
(Можливо ввести текст лише 
німецькою мовою!) 
 
[3] Сюди можна вставляти 
документи у вигляді файлів. 

[1] Eingabe eines kurzen selbst gewählten 
Betreffs. 
 
[2] Hier kann die Nachricht eingegeben werden. 
(Es ist nur Text in deutscher Sprache möglich!) 
 
[3] An dieser Stelle können Dokumente in Form 
von Dateien eingefügt werden. 

 

Hinweis, bitte immer das Leistungspostfach auswählen. 

 

 

[1] Якщо над символом поштового 
конверту вибирається поштова 
скринька, то 
 
[2] завжди вибирайте 
«Leistungspostfach» (поштова 
скринька послуг)! 

[1] Wenn über das Briefsymbol, das Postfach 
angewählt wird, 
 
[2] immer das Leistungspostfach auswählen! 
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