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Communicate your 
intended route to 
family members 

#KeepFamilyTogether

Learn phone numbers  
and email address  

of your family 
members  
by heart

#KeepFamilyTogether

Memorize username  
and password for 

social media accounts

#KeepFamilyTogether

12345

 Inform family
 members in intervals
 about your journey
and your locations

#KeepFamilyTogether

When traveling with 
children, help them 

memorize useful 
information, such as 

parents name

#KeepFamilyTogether

Look for a Red Cross 
or Red Crescent point 

immediately when 
losing contact with 

family members

#KeepFamilyTogether

Tracing
Red Cross Tracing Service is 
a part of the Restoring Family 
Links Network, that operates 
globally to clarify the fate of 
relatives when families have 
been separated due to 
conflicts, wars or disasters.

We offer help to search for 
family members, exchange 
messages and to clarify the 
fate of missing relatives.

Stay connected with your family and 
trace them if you have lost contact 

Contact us 
Contact the Red Cross Tracing 
Service in Denmark if you have 
questions or want to discuss 
the possibilities of starting a 
case:

tracing@rodekors.dk 

+45 3525 9200

No data or information will be 
shared without your consent. 

Stay connected
You have arrived safely in 
Denmark. Welcome!

If you are not together with 
your family members it is 
important to stay connected 
with them at all times. 

The simple guidelines below 
can help you to stay
connected with your family.



Get more information about Red Cross Tracing Service at https://en.rodekors.dk/tracing

Ukranian version

Повідомте членам 
Вашої родини про 

обраний Вами 
маршрут

#Tримаємо Сім’ю Разом

Вивчіть телефонні 
номери та електронні 
адреси членів Вашої 

родини напам’ять

#Tримаємо Сім’ю Разом

 Запам’ятайте ім’я
 користувача та пароль
 для облікових записів

соціальних мереж

#Tримаємо Сім’ю Разом

12345

Регулярно інформуйте 
членів Вашої родини 

про Ваші пересування 
та місця перебування

#Tримаємо Сім’ю Разом

Подорожуючи з 
дітьми, допоможіть 

їм запам’ятати 
корисну інформацію, 

наприклад, імена 
батьків

Якщо Bи подорожуєте

#Tримаємо Сім’ю Разом

 Шукайте контактні
 точки Червоного

 Хреста та Червоного
 Півмісяця, як тільки

 Bи втратите зв’язок з
членами сім’ї

#Tримаємо Сім’ю Разом

Шукати
Пошукова служба Червоного 
Хреста є частиною мережі 
відновлення сімейних зв’язків, 
яка працює в усьому світі, 
щоб прояснити долю родичів, 
коли сім’ї були розділені в 
результаті воєн, конфліктів і 
катастроф.

Пропонуємо допомогти 
розшукати членів сім’ї, 
обмінятися повідомленнями 
і залагодити долю зниклих 
безвісти членів сім’ї. 

Залишайтеся на зв’язку зі своєю сім’єю 
та шукайте їх, якщо ви втратили контакт 

Зв’яжіться з 
нами 

Зверніться до пошукової 
служби Червоного Хреста 
в Данії, якщо у вас виникли 
питання або ви хочете 
поговорити про можливість 
початку справи:

tracing@rodekors.dk 
+45 3525 9200

Жодні дані або інформація 
не будуть передані без вашої 
згоди.

Залишайтеся 
на зв’язку

Ви благополучно прибули 
до Данії. Прошу!

Якщо ви приїхали без 
сім’ї, важливо, щоб ви 
залишалися на зв’язку з 
ними.

Прості поради нижче 
можуть допомогти вам 
залишатися на зв’язку зі 
своєю сім’єю.


