Integrationskurs (UA)

Zeitraum
29.08.2022 - 30.03.2023
Gutsmuthsstr. 23, 12163 Berlin

Dauer
700 Unterrichtsstunden (ca. 7
Monate)

Zeiten
ежедневно с 9:00 до 13:15
або 13:45 до 18:00

05.09.2022 - 06.04.2023
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin

Ви шукаєте інтеграційні курси?
Ми вам допоможемо!
Оплата за інтеграційні курси здійснює Федеральне управління з питань міграції та біженців
(BAMF). В інтеграційних курсах ви зможете вивчити німецьку. Також вам дадуть знання про
закони, культуру та історію Німеччини. Ви маєте це знати, щоб спокійно без допомоги
орієнтуватися в житті країни.
Наш інтеграційний курс складається :
600 занять (45 хв) німецької для повсякденного використання (в магазині, у лікаря, в
школі, на роботі)
100 занять орієнтовані на вивчення історії , культури та законів Німеччини.
Із закінченням курсу ви складаєте тест на рівень A2-B1 та тест "Життя в Німеччині" і
отримаєте сертифікат "Інтеграційний курс".
Наш інтеграційний курс безкоштовний. Якщо ви відповідаєте вимогам Федерального
управління з питань міграції та біженців (BAMF).
Ми вас із задоволенням проконсультуємо як отримати дозвіл в Федеральному управлінні з
питань міграції та біженців (BAMF).
Просто зробіть індивідуальний термін на email team-weiterbildung@goldnetz-berlin.de або за
номером телефону 030 2888370 або прийдіть на нашу адресу в приймальні часи:
Gutsmuthsstraße 23 in 12163 Berlin: По понедельникам: с 13:00 до 15:00, пятница: с 10:00 до
12:00.
Am Köllnischen Park 1,10179 Berlin: вівторок, четвер з 10:00 до 12:00
Переваги нашого курсу:
За умови успішного вивчення курсу ви отримаєте офіційний сертифікат "Сертифікат
інтеграційний курс"
Достатні знання з німецької мови
Базові знання німецьких законів, суспільного порядку.

Veranstaltungsort
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin oder Gutsmuthsstr. 23,
12163 Berlin

Abschluss
Deutschtest für Zuwanderer
(DTZ) A2-B1 Prüfung "Leben in
Deutschland"
Voraussetzungen
Menschen mit Zulassung zum
Integrationskurs
(Berechtigungsschein) vom
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, der
Ausländerbehörde oder vom
Jobcenter.
Kontakt
Team Weiterbildung
Am Köllnischen Park 1, 10179
Berlin
Tel.: 030 28 88 37 0
team-weiterbildung@goldnetzberlin.de
www.goldnetz-berlin.de

Zertifiziert nach:

Integrationskurs (UA)
Цей сертифікат ви маєте подати, наприклад, при заяві на постійне місце проживання.

Förderung

Der Besuch des Integrationskurses ist kostenfrei, verfügen Sie über einen Berechtigungsscheines des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

