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Post 1: The project/ Ukraine
The European Union Agency for Asylum has just launched the Survey of Arriving Migrants for
displaced people from Ukraine.
The questionnaire seeks information on your journey to Europe, your personal situation, and
your relocation plans for the future. Regardless of which country you are in, whether you
have just arrived at your destination or are still in transit or your legal status, the #EUAA
invites you to tell us your story.
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Your input will be used to better tailor services and provide a situational update to
policymakers.
UA Пост 1: Проект/ Україна
Агентство ЄС з надання притулку зробило доступним міграційне опитування (МО) для
переміщених осіб з України.
Міграційне опитування (МО) має за мету зібрати дані про Вашу подорож з України в ЄС,
про Вашу теперішню ситуацію, а також про Ваші плани на майбутнє.
Незалежно від того, в якій Ви зараз країні, незалежно від того, чи Ви вже дістались до
країни Вашого призначення, чи ще ні, незалежно від Вашого правового статусу, ми
запрошуємо Вас поділитись Вашим досвідом.
Інформація, яку Ви надасте, буде використана для поліпшення послуг, які країни ЄС
надають переміщеним особам, і для оновлення ситуативних даних, що
використовуються для прийняття рішень.
RU Пост 1: Проект/ Украина
Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) запустило Опрос
прибывающих мигрантов для перемещенных лиц, прибывших из Украины.
Цель опроса – узнать о вашем пути в Европу, ваших личных обстоятельствах и ваших
планах на будущее.
Неважно, в какой стране вы находитесь сейчас, приехали ли вы только что или все еще
находитесь на пути в страну вашего назначения, неважно, какой у вас правовой статус –
мы приглашаем вас рассказать нам свою историю.
Ваши ответы будут использованы для того, чтобы улучшить качество услуг и
предоставить лицам, ответственным за разработку политики, самую новую
информацию о миграционной ситуации.
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Post 2 Questionnaire/Ukraine
The EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine is available in English, Ukrainian and
Russian. It seeks information on your journey to Europe, your personal situation and your
relocation plans.
Your answers will help for EU+ countries to be better prepared and make tailored services
available to displaced persons, refugees and asylum seekers like yourself.
Responses to the survey are voluntary and anonymous.
UA Пост 2 Опитування/Україна
Міграційне опитування, яке Агентство ЄС з надання притулку розробило для
переміщених осіб з України, є доступним українською, російською і англійською
мовами. Це опитування має за мету зібрати дані про Вашу подорож до ЄС, про Вашу
персональну ситуацію, а також про Ваші плани на подальше переміщення.
Ваші відповіді допоможуть країнам ЄС+ краще підготуватись для зустрічі людей, що
знаходяться в подібній ситуації, переміщених осіб, біженців і тих, хто шукає притулку, а
також зробити доступними підготовлені для них послуги.
Відповідь на опитування є анонімною і добровільною.
RU Пост 2 Опрос / Украина
Опрос прибывающих мигрантов, составленный EUAA, доступен на английском,
украинском и русском языках. Цель опроса – узнать о вашем пути в Европу, ваших
личных обстоятельствах и ваших планах по переезду в другую страну.
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Ваши ответы помогут странам ЕС+ лучше подготовиться и предоставить
специализированные услуги перемещенных лицам, беженцам и просителям убежища
– таким же людям как вы.
Участие в опросе является добровольным, а ответы анонимны.
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Post 3 Why participate/ Ukraine
Have you recently fled Ukraine and seeking protection in Europe? The European Union
Agency for Asylum wants to hear your story!
The #EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine is a platform where you can share your
experiences of your journey, your arrival in Europe and your relocation plans.
Your participation will help EU+ countries to improve services and provisions to displaced
persons seeking protection in the EU.
UA Пост 3 Чому приймати участь/ Україна
Ви нещодавно залишили Україну і шукаєте захисту в Європейському Союзі? Ми хочемо
почути Вашу історію!
Міграційне опитування, розроблене для переміщених осіб з України Агентством ЄС з
надання притулку, є платформою, де можна поділитись досвідом Вашої подорожі до
ЄС, Вашого прибуття в ЕС і Вашими планами на майбутнє.
Ваша участь в опитуванні допоможе країнам ЄС+ поліпшити послуги і допомогу для
переміщених осіб, що шукають захисту в ЄС.
RU Пост 3 Для чего нужно ваше участие / Украина
Вы были вынуждены недавно бежать из Украины и ищете защиты в Европе? Мы хотим
услышать вашу историю!
Созданный EUAA опрос прибывающих мигрантов из Украины – это платформа, с
помощью которой вы можете поделиться тем, что вы пережили на своем пути,
информацией о вашей ситуацией по прибытию в Европу и вашими планами по
переезду в другую страну.
Ваше участие в опросе поможет странам ЕС + улучшить предоставление услуг
перемещенным лицам, которые ищут защиты в ЕС.
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Post 4 Link - Website
Title to become: EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine
Have you recently fled Ukraine and are seeking protection in the EU? The European Union
Agency for Asylum wants to hear your story!
The #EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine is a platform where you can share the
experiences of your journey, your arrival in Europe and your relocation plans.
Your participation will help EU+ countries to increase preparedness and improve services to
displaced persons from Ukraine seeking protection in Europe. Responses to the survey are
voluntary and anonymous.
Click the following link to take the survey:

UA Пост 4 Інтернет адреса
Title (like in English): Міграційне опитування, розроблене для переміщених осіб з
України Агентством ЄС з надання притулку
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Ви нещодавно залишили Україну і шукаєте захисту в Європейському Союзі? Ми хочемо
почути Вашу історію!
Міграційне опитування, розроблене для переміщених осіб з України Агентством ЄС з
надання притулку, є платформою, де можна поділитись досвідом Вашої подорожі до
ЄС, Вашого прибуття в ЕС і Вашими планами на майбутнє.
Ваша участь в опитуванні допоможе країнам ЄС+ поліпшити послуги для переміщених
осіб, що шукають захисту в ЄС, і краще підготуватись до їх зустрічі. Участь в опитуванні
є добровільною і анонімною.
Щоб прийняти участь в опитуванні і допомогти нам покращити Ваше перебування в ЄС,
клацніть мишкою тут:
Пост 4 Ссылка
Вы недавно покинули Украину и ищете защиты в ЕС? Мы хотим услышать вашу
историю!
Созданный EUAA Опрос прибывающих мигрантов из Украины – это платформа, с
помощью которой вы можете поделиться тем, что вы пережили на своем пути,
информацией о вашей ситуацией по прибытию в Европу и вашими планами по
переезду в другую страну.
Ваше участие в опросе поможет странам ЕС+ лучше подготовиться и улучшить услуги,
предоставляемые перемещенным лицам из Украины, которые ищут защиты в ЕС.
Участие в опросе является добровольным, а ответы анонимны.
Перейдите по следующей ссылке для того, чтобы принять участие в опросе и помочь
нам улучшить ваше пребывание в ЕС:
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Have you fled from #Ukraine? The @EUAA wants to hear your story. In just 10 minutes, you
can complete the #EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine to help adapt services to
your needs: https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
UA Ви нещодавно залишили Україну і шукаєте захисту в Європейському Союзі? Ми хочемо
почути Вашу історію. Ви можете відповісти на питання 10-хвилинного міграційного
опитування, розробленого для осіб з України Агентством ЄС з надання притулку:
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
RU Вы были вынуждены недавно бежать из #Украины? Мы хотим услышать вашу историю.
Созданный EUAA Опрос прибывающих мигрантов из Украины займет у вас всего 10
минут - так вы поможете предоставлению услуг, которые будут соответствовать вашим
потребностям:
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
EN

The @EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine aims to collect rapid information on
the situation of #displacedpeople from #Ukraine. The results will enable Member States to
better prepare and provide tailored services. #EUsolidarity in action.
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
UA #EUsolidarity #ЄСсолідарність в дії. Міграційне опитування, розроблене Агентством ЄС з
надання притулку для біженців з України, має за мету швидкий збір інформації по
ситуації з #displacedpeople #переміщеніособи з #Ukraine #Україна. Результати дадуть
змогу країнам ЄС краще підготуватись і надати адаптовані послуги
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
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#СолидарностьЕС в действии. Созданный EUAA Опрос прибывающих мигрантов из
Украины ставит своей целью сбор оперативной информации о положении
#перемещеных_лиц из #Украины. Его результаты позволят странам ЕС лучше
подготовиться и предоставлять специализированные услуги.
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
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In collaboration with @OECD, the @EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine seeks
information on your journey to Europe. The information will allow Member States to better
prepare for the inflow and provide tailored services to displaced people from #Ukraine.
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php

UA У співпраці з @OECD, Агентство ЄС з надання притулку розробило міграційне
опитування для біженців з України, яке має за мету зібрати інформацію про подорож
людей до ЄС. Ця інформація дозволить країнам ЄС краще підготуватись до притоку
переміщених осіб, надавати адаптовані послуги і підтримку переміщеним особам з
#Ukraine #Україна https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
RU

При сотрудничестве с @ОЭСР, созданный EUAA Опрос прибывающих мигрантов из
Украины имеет цель получить информацию о вашем пути в Европу. Эта информация
позволит странам ЕС лучше подготовиться к притоку беженцев и предоставить
cпециализированные услуги и поддержку перемещенным лицам из #Украины.
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
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Your story matters! Complete the @EUAA 10-minute questionnaire on your journey from
Ukraine to Europe to have your voice heard. The anonymous results will be used to help
displaced people by tailoring services to meet immediate needs:
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php

UA Ваша історія має значення! Аби Ваш голос почули, заповніть наше 10-хвилинне
опитування про Вашу подорож з України в ЄС. Анонімні результати опитування будуть
використані для допомоги переміщеним особам шляхом адаптації послуг для
задоволення їх термінових потреб: https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
RU

Ваша история важна! Заполните нашу 10-минутную анкету о своем пути из Украины в
Европу для того, чтобы ваш голос был услышан. Анонимные результаты опроса будут
использованы с целью помочь перемещенным лицам посредством предоставления им
специализированных услуг для удовлетворения неотложных потребностей:
https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php
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