
HIH Guest Rematching Request Form

(переклад лише для читання; заповніть форму англійською мовою)

Ваша email адреса

Тип запиту*

o Гість повторно шукає родину
o Поточний господар шукає повторного розміщення для своїх гостей
o Запит партнерського агентства на повторний пошук родини

Розкажіть, будь ласка, як ви знайшли приймаючу родину *
o Helping Irish Hosts
o Ірландський Червоний Хрест
o IОМ (Міжнародна організація з Міграції)
o Пітер МакВеррі Траст
o Місцева влада
o Facebook
o Колм Смуллен
o Грейс Кеннеді
o Інший:

Скільки часу діє ваша поточна угода про розміщення в приймаючій родині? *
o До 1 місяця
o 2-3 місяці
o 3-6 місяців
o 7-9 місяців
o 10-12 місяців
o Більше 1 року

Чи є у вас підписана угода про поселення в ірландську родину? *

Де ви отримали доступ до цієї форми? *
Вкажіть, звідки ви отримали цю форму, наприклад, через HIH, партнерське агентство,
Telegram, Facebook, додаток Whatsapp тощо

Повне ім'я: Поточний господар*
Ім’я особи, яка найкраще відповість на запитання від імені господаря

Округ *

Контактний номер телефону господаря *

Повне ім'я: Провідний гість*
Ім’я особи, яка найкраще відповість на запитання від імені господаря



Стать*

o Чоловік
o Жінка

Провідний гість: Ірландський номер мобільного телефону*
Введіть ірландський номер мобільного телефону 3538XXXXXXXX - напишіть «Немає», якщо
немає ірландського номера (Див. наступне запитання)

Провідний гість: Номер мобільного телефону для WhatsApp*
Введіть свій номер WhatsApp, якщо він відрізняється від наведеного вище (додайте код
країни, наприклад  +380)

Загальна кількість гостей*
Загальна кількість людей у   вашій групі – введіть лише число. *Примітка, якщо >1, вам
потрібно буде відповісти «Так» на запитання «Чи є у вас додаткові люди у вашій
родині/групі»

Вік Гостей жіночої статі*
Наприклад  3,15, 34, 67 - Введіть "none", якщо це вас чи інших у вашій родині/групі не
стосується

Вік Гостей чоловічої статі*
Наприклад  3,17 - Введіть "none", якщо це вас чи інших у вашій родині/групі не стосується

Які у вас домашні тварини*
Виберіть усе, що підходить

o Без домашніх тварин
o Собака(и)
o Кішка(и)
o Рептилія
o Інше:

Ви будете жити з домашніми тваринами? *
Виберіть усе, що підходить

o Без домашніх тварин
o Собака(и)
o Кішка(и)
o Рептилія
o Інше:

Якими мовами володієте*

o Українська
o Російська



o Англійська
o Інша:

На якому рівні ви володієте англійською*

o Початковий
o Середній
o Досконалий
o Вільно чи рідна мова
o Інше:

Додаткова інформація для гостей*

Тут гості можуть повідомити нам більше про поточні обставини. Чи ходять діти до школи?
Будь ласка, вкажіть початкову/середню школу  ( назву та адресу школи ) Хтось із групи має
автомобіль? Хтось із групи працює? Якщо так,вкажіть де (включаючи місцезнаходження
роботодавця)

Погоджена дата виїзду*
Використовуйте формат д/м/р

Яка ваша поточна життєва ситуація*
Яке ваше поточне місце проживання?  Вкажіть адресу. Чи є у вас особливі потреби щодо
місця проживання?

Провідний гість: Дата народження*
Використовуйте формат д/м/р

Провідний гість: Номер PPS*
PPS Номер складається з 7 цифр, за якими йдуть 1 або 2 літери

Відповідність до GDPR ( Загального регламенту захисту персональних даних)
Ми зобов'язуємося зберігати вашу адресу електронної пошти та особисту інформацію в
конфіденційності. Ми не розповсюджуемо  контактні дані чи списки третім сторонам і не
надаємо вашу особисту інформацію будь-якій третій стороні, окрім випадків, коли нас
зобов’язують це робити згідно чинного законодавства або з вашого прямого дозволу.

Використання персональних даних у зв’язку з формою запиту на повторний пошук
гостей*
Коли ви надсилаєте форму запиту гостя, ви погоджуєтеся, що ваша інформація може бути
передана нашим партнерам програми міграції, зокрема:

● Департаменту  у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді
● Управлінню юстиції
● Департаменту житлового будівництва, планування, громади та місцевого

самоврядування
● Міжнародній службі захисту житла
● Відповідним органим місцевого самоврядування



● Не державним організаціям та організаціям, включаючи Ірландський Червоний
Хрест

o Я даю згоду на обробку персональних данних, як вищезазначенр

Чи є у вас додаткові  люди у вашій сім'ї/групі *
Якщо так, то у нас є лише кілька запитань до них

o Так
o Немає

Продовжити

Для наступних гостей у вашій родині/групі вам потрібно лише надати ім’я, стать, дату
народження  та номер PPS. Уся інша інформація повинна бути зафіксована в розділі 1.

Гість 2: Ім'я та прізвище
Введіть ім'я та прізвище англійською мовою

Стать*

o Чоловік
o Жінка

Гість 2: Дата народження*
Використовуйте формат д/м/р

Дата

Гість 2: Номер PPS*
PPS Номер складається з 7 цифр, за якими йдуть 1 або 2 літери

Чи є у вас додаткові  люди у вашій сім'ї/групі *
Якщо так, то у нас є лише кілька запитань до них

o Так
o Ні

Якщо ні,  Натисніть «Submit», щоб завершити.


