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24-Hour Emergency Rescue Hotline
(Phone/Text):
+1 720-657-6776 OR +1 719-224-4232
+48 508-532-712 OR +48 508-531-518

Telegram: t.me/UkraineRescue

GETTR: gettr.com/user/UkraineRescue

E-mail: UkraineRescue01@protonmail.com OR UkraineRescue02@protonmail.com

NFSC Rule of Law Foundation Date: March 8th, 2022

The NFSC and Rule of Law Foundation (ROLF) in response to the growing number of
evacuees and refugees at the Ukraine-Poland border are announcing the tentative
scheduling of the first free charter flights for March 15, 2022.
Subject to change, the first charter flights departing on March 15, 2022 will be for the
following routes:
1. Depart from Poland – Rzeszow Airport to New York, USA, via Toronto, Canada.
2. Depart from Poland – Rzeszow Airport to a South East Asian country. (TBA)
The NFSC and ROLF offer these charters free of charge to help those impacted by Russiaʼs
unlawful invasion and as part of our mission to support freedom in countries ruled by
communism and authoritarian governments.
If you need to travel with us, please contact our 24-hour service hotline. All passengers
must meet their destinationʼs visa requirements. If needed, free accommodations and food
will be provided by the NFSC and ROLF before departure.
Due to the Chinese Communist Party manipulating our email service provider with the
intention of disrupting our Ukraine rescue operation, the previously announced website
and email address have been forcibly closed and the updated 24-hour Emergency Rescue
Support Team's contact information is as follows:

Цілодобова гаряча лінія швидкої
допомоги (телефон або текст):
+1 720-657-6776 або +1 719-224-4232
+48 508-532-712 або +48 508-531-518

Telegram: t.me/UkraineRescue

GETTR: gettr.com/user/UkraineRescue

Електронна пошта: UkraineRescue01@protonmail.com або UkraineRescue02@protonmail.com

NFSC | Фонд Bерховенства Права 8 березня 2022 року

NFSC та Фонд Верховенства Права (ROLF) у відповідь на зростання кількості
евакуйованих та біженців на українсько-польському кордоні оголошують
орієнтовний розклад перших безкоштовних чартерних рейсів на 15 березня 2022
року.
Перші чартерні рейси з вильотом 15 березня 2022 року виконуватимуться за такими
маршрутами (можливі зміни):
1. Відправлення з Польщі – аеропортЖешув до Нью-Йорка, США, через Торонто, Канада.
2. Виліт з Польщі – аеропортЖешув до країни Південно-Східної Азії. (бути визначеним)
NFSC та Фонд Bерховенства Права пропонують ці чартерні рейси безкоштовно, щоб
допомогти тим, хто постраждав від незаконного вторгнення Росії, і в рамках нашої
місії з підтримки свободи в країнах, де керують комунізм і авторитарні уряди.
Якщо вам потрібна подорож з нами, будь ласка, звʼяжіться з нашою цілодобовою
гарячою лінією обслуговування. Усі пасажири повинні відповідати візовим вимогам
місця призначення. За потреби NFSC та ROLF нададуть безкоштовне проживання та
харчування перед відправленням.
Через те, що Комуністична партія Китаю маніпулює нашим постачальником послуг
електронної пошти з наміром зірвати нашу рятувальну операцію в Україні, раніше
оголошений веб-сайт та адреса електронної пошти були примусово закриті, а
контактна інформація оновленої цілодобової аварійно-рятувальної служби така:


