Вивчай німецьку
Інтеграційні курси для українських біженців в районі Bautzen
1. Що таке інтеграційний курс?
Інтеграційні курси Федерального управління з питань міграції та біженців (BAMF)
складаються з мовного курсу на 600 уроків (по 45 хвилин кожен) та орієнтаційного
курсу на 100 уроків. Він включає у собі сім модулів по 100 годин кожен до заключного
мовного іспиту. Тривалість приблизно 7 місяців.
Інтеграційні курси в районі Bautzen проводяться в різних мовних школах Bautzen,
Kamenz та Hoyerswerda – зазвичай вранці з понеділка по п’ятницю.
2. Вимоги:
Обов’язковою умовою для вступу на інтеграційний курс є дозвіл на проживання
відповідно до розділу 24 Закону про проживання. Це видається за заявою
імміграційних органів району Bautzen.

3. Перший крок до курса: Заява до BAMF
Як тільки з’явиться посвідчення на проживання (тимчасова довідка про тимчасове
проживання), видана імміграційними органами, заяву про вступ на інтеграційний курс
можна подати до BAMF. Щойно ваша заява на вступ буде схвалена, Ви отримаєте
посвідчення про право на інтеграційний курс.
Щоб подати заяву, зв’яжіться з такими контактними особами:
Bautzen:
Herr Steffen Deubner
Internationaler Bund
Frederic-Joliot-Curie-Straße 68, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 276761
E-Mail: steffen.deubner@ib.de
Dienstag: 13:00 - 17:00 Uhr

Kamenz und Hoyerswerda
Frau Dr. Jana Sende
Landratsamt Bautzen, Ausländeramt, Integration
Macherstarße 55, 01917 Kamenz
Telefon: 03591 5251-34301
E-Mail: Integration-KM@LRA-Bautzen.de
4. Зроблено заяву: що буде далі?
Після відправлення заяви до BAMF Ви повинні очікувати по часу не менше 2 тижнів.
Щойно ваше посвідчення буде отримано у BAMF, Ви отримаєте запрошення на іспит.
Класифікація обов’язкова. За результатами проходження тесту Ви отримаєте
конкретну інформацію про ваш курс німецької мови з датами курсу та адресою вашої
мовної школи.
5. Коли починаються наступні курси?
Bautzen:
•

Квітень 2022

•

Травень 2022

Kamenz:
•

Травень 2022

Hoyerswerda:
•

в плануванні

6. Хто оплачує витрати на проїзд до курса німецької мови?
За запитом (подання заяви) Ви отримаєте фінансову допомогу на витрати вартості
проїзду, якщо Ви звільнені від сплати витрат. Заява завжди повинна бути подана до
початку курсу та дійсна лише для тих учасників курсу, які знаходяться на відстані
принаймні 3,0 км від постачальника курсу (мовної школи).

Додаткова інформація
Додаткова інформація про інтеграційні курси за адресою:
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
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Impressum
Diese Information wurde erstellt durch das Ausländeramt
Postanschrift: Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 5251-34000
E-Mail: auslaenderamt@lra-bautzen.de
Web: https://www.landkreis-bautzen.de/landratsamt/organisation/auslaenderamt
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