Інтеграційні курси німецької мови

Будь ласка, майте при собі:
Паспорт, тимчасове посвідчення на легальне
перебування в країні або дозвіл на проживання

Deutsch-Integrationskurse

Bringen Sie bitte mit:
Pass, Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltstitel
Інтеграційні курси:
Integrationskurse:
VHS Arnsberg/Sundern
Neheim, Möhnepark, Werler Str. 2 A
Alt-Arnsberg, Peter-Prinz-Bildungshaus, Ehmsenstraße 7
Sylvia Müller-Dörfler, ( 02932 972814
Natalia Markwart, ( 02932 972812
: info@vhs-arnsberg-sundern.de
		
		
		
		

moveo gGmbH
Neheim, Werler Str. 4A
Silvia Steinke, ( 02932 8094817
: silvia.steinke@moveo-bewegt.de

Інтеграційні курси/Інтеграційні курси для молоді:
Integrationskurse/Jugend-Integrationskurse:
IB West gGmbH
Hüsten, Bahnhofstraße 128a
Janine Gawron, ( 02932 89911611
		
0151 46147149
Veronika Hermann, ( 02932 89911615
: Janine.Gawron@ib.de

Будь ласка, звертайтеся лише до одного з трьох організаторів,
дані фіксуватимуться та оброблятимуться централізовано.
Будь ласка, не подавайте заяву до Федерального відомства
у справах міграції та біженців (BAMF) з власної ініціативи, це
може призвести до затримок.
Порядок дій наступний:
l Ви телефонуєте до однієї з організацій, що надають мовні
курси (VHS, moveo або IB), та записуєтеся на обов'язкову
співбесіду.
l У рамках цієї співбесіди також подається заява до
Федерального відомства у справах міграції та біженців
(BAMF) про прийом на Інтеграційний курс.
l Як тільки Федеральне відомство у справах міграції та
біженців (BAMF) надішле дозвіл на навчання організатору
мовних курсів, Ви будете проінформовані та запрошені на
найбільш прийнятний для Вас Інтеграційний курс.
Будь ласка, подбайте про те, щоб у нас завжди були Ваші
актуальні контактні дані!
Bitte melden Sie sich nur bei einem der drei Anbieter an, die
Daten werden zentral erfasst und bearbeitet.
Stellen Sie bitte von sich aus keinen Antrag an das Bundesamt
(BAMF), dadurch können Verzögerungen entstehen.
Das Verfahren läuft wie folgt:
l Sie rufen einen der Sprachkursträger (VHS, Moveo oder iB)
an und vereinbaren einen Termin für das vorgeschriebene
Einstufungsgespräch.
l Im Rahmen dieses Treffens wird auch der Antrag auf Zulassung zum Integrationskurs ans BAMF gestellt.
l Sobald das BAMF den Berechtigungsschein an den Sprachkursträger geschickt hat, werden Sie informiert und in den für
Sie passenden Integrationskurs eingeladen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass wir immer Ihre aktuellen
Kontaktdaten haben!

