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Інформація для біженців 
Запитання та відповіді щодо курсів німецької мови 
 
Ми вітаємо всіх людей, які приїхали до міста Аахен з районів, де йде війна. Тут Ви можете знайти 
основну інформацію для тих, хто шукає курси німецької мови. 
 
ЩО ПРОПОНУЄ МОВНА АКАДЕМІЯ? 
 
Ми проводимо інтеграційні курси, які фінансує держава, а також інтенсивні курси для роботи та 
навчання. Наші курси розраховані виключно на дорослих, які володіють латинською абеткою. 
Заняття проходять або безпосередньо в школі, яка розташована в центрі Аахена, або в онлайн 
форматі. 
 
Інтеграційні курси 
 
Ми офіційна школа, що надає інтеграційні курси. 
 
Різні групи людей мають право (або навіть зобов'язані) вивчати німецьку мову на інтеграційному 
курсі. Участь у курсі фінансується Федеральним управлінням у справах міграції та біженців (BAMF). 
Більш детальну інформацію на різних мовах Ви можете знайти на веб-сайті BAMF. 
 
Перш ніж зареєструватися на інтеграційний курс, Ви повинні з'ясувати, чи маєте Ви право 
відвідувати курси. Залежно від вашого походження, статусу та посвідки на проживання, Ви можете 
отримати додаткову інформацію в імміграційній службі (Ausländerbehörde), службі соціального 
забезпечення (Sozialamt) або в центрі зайнятості (Jobcenter). 
 
Для людей, які втекли з України та живуть в Аахені, наразі діє наступне: Ви можете звернутися до 
центру зайнятості (Jobcenter), щоб отримати дозвіл на участь в інтеграційному курсі. 
 
Якщо Ви маєте право (або зобов'язані) брати участь в інтеграційному курсі, будь ласка, зв'яжіться з 
нами електронною поштою для отримання додаткової інформації про реєстрацію. Ми також будемо 
раді проконсультувати Вас, якщо у Вас є загальні питання щодо інтеграційних курсів або якщо Ви 
не впевнені, який з вищезгаданих офісів відповідальний за Вас. 
 
На жаль, нам варто повідомити Вам, що час очікування місць на інтеграційний курс наразі може 
становити кілька тижнів і навіть місяців: ми вже значно збільшили кількість учасників та 
організували додаткові курси; Проте наразі кількість запитів значно більша, ніж вільних місць. Ми 
опрацьовуємо всі запити максимально швидко. Дуже дякуємо за Ваше терпіння! 
 
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 наголосити, що ці курси платні. Детальнішу інформацію та форму запиту Ви 
можете знайти тут. 
 
 
 

https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/integrationskurse/
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/TeilnahmeKosten/teilnahmekosten-node.html
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/auslaenderamt-a-33
https://serviceportal.aachen.de/suche/-/vr-bis-detail/einrichtung/47795/show
mailto:mail@spraachen.de
https://www.spraachen.org/de/deutschkurse/online-intensiv/
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ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ БІЛЬШЕ ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ? 
 
Інформація щодо інтеграції на сайті Федерального відомства у справах міграції та біженців 
(BAMF) 
 
Офіційний інформаційний сайт Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) 
для українських біженців 
 
Офіційний інформаційний сайт Федерального міністерства внутрішніх справ і комплексного 
територіального розвитку для українських біженців 
 
Aachen hilft - сайт міста Аахена з пропозиціями підтримки українських біженців 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/aktuell/aachen_hilft/Ukraine/index.html

