Інформація для біженців

Запитання та відповіді про курси німецької мови
Ми вітаємо всіх людей, які приїхали до міста Аахен з районів, де йде війна. Якщо ви шукаєте курси
німецької мови, то тут ви знайдете основну інформацію щодо запропонованих нами курсів, а також
можливість залишити нам заявку в анкеті нижче.

ЩО ПРОПОНУЄ МОВНА АКАДЕМІЯ?
Мовна Академія міста Аахен проводить інтенсивні курси німецької мови для підготовки до навчання
в університеті, для влаштування на роботу, а також інтеграційні курси, які фінансує держава. Наші
курси розраховані виключно на дорослих, які володіють латинською абеткою. Наші курси
проходять або безпосередньо в школі, яка розташована в центрі Аахена, або в онлайн форматі.

Інтеграційні курси

Повнолітні громадяни України, які нині проживають в Аахені, мають можливість вивчати німецьку
мову на інтеграційному курсі. Витрати на курс покриває держава Німеччини.
Щоб мати можливість зареєструватися на інтеграційний курс, Ви повинні спочатку подати заяву на
отримання посвідки на проживання (Aufenthaltstitel) відповідно до § 24 (AufenthG) в імміграційній
службі Ахена (Ausländerbehörde). Після того, як Ви її отримаєте, ми просимо Вас заповнити цей
формуляр та завантажити фотографію або скан вашої посвідки на проживання. Потім ми
перевіримо, чи підходить Вам інтеграційний курс.
На жаль, нам варто повідомити Вам, що час очікування місць на інтеграційний курс в даний момент
може становити кілька тижнів і навіть місяців: ми вже значно збільшили кількість учасників та
організували додаткові курси; Тим не менш, в даний момент кількість запитів значно більша, ніж
місць на безкоштовні курси. Ми опрацьовуємо всі запити максимально швидко. Дуже дякуємо за
Ваше терпіння!

Спеціальні курси

Як додаток до інтеграційних курсів ми організували кілька спеціальних курсів, у яких біженці можуть
брати участь безкоштовно. Ці курси наразі повністю заброньовані.

Інтенсивні курси німецької мови (платні)

Для людей, які хочуть підготуватися до навчання в Німеччині, ми пропонуємо інтенсивні курси
німецької мови з академічною спрямованістю. Курси охоплюють рівні A1-C1 та починаються кожен
місяць. Ми хотіли б відзначити, що ці курси платні. Детальнішу інформацію та форму запиту Ви
можете знайти тут.
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КОЛИ Я ОТРИМАЮ ВІДПОВІДЬ?
Якщо Ви заповнили формуляр, це не означає, що Вас автоматично зареєстрували на курс. Таким
чином Ви лише показали нам Вашу заінтересованість. Для аналізу всіх заповнених анкет нам
знадобиться деякий час. Ми будемо намагатися якнайшвидше з Вами зв'язатися та повідомити, чи
зможемо ми запропонувати Вам місце на наших курсах. Оскільки кількість місць на курсах
обмежена, а також ми отримуємо величезну кількість запитів, час очікування місця на курси/терміну
на персональну консультацію може становити тижні, а іноді навіть місяці.
Вже зараз ми вдячні за Ваше терпіння та довіру!

ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ БІЛЬШ ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?
• Офіційний інформаційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Німеччини.
• Офіційний інформаційний сайт Федерального відомства Німеччини у справах міграції та
біженців (BAMF)
• Aachen help – веб-сайт міста Ахен з пропозиціями підтримки
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