Інформація для біженців з України та волонтерів
На цій сторінці ми хочемо надати Вам огляд пропозицій нашої школи VHS Langenfeld,
контакти відповідальних осіб та іншу важливу інформацію.

Курси німецької мови
Наразі ми можемо запропонувати Вам безкоштовні базові курси нiмецької мови під
назвою «Німецька мова як іноземна», для підтримки нових прибулих. Ці курси
призначені для біженців з України дорослого віку та молоді від 16 років, які на час не
мають можливості пройти загальні Інтеграційні курси. У центрі уваги цих курсів є усне
спілкування. Метою курса є - вивчення найпоширеніших фраз, пристосованих до
повсякденних ситуацій.

Актуальну програму курсів можна знайти на веб-сайті:
https://vhs.link/cT3Cd9.

Біженці з України, ймовірно, у майбутньому також матимуть можливість відвідувати
Інтеграційні курсі Федерального управління у справах міграції та біженців (BAMF).
Однак вимоги для відвідування Інтеграційного курсу (безкоштовно) на даний час ще
не визначені.

Первинна реєстрація біженців з України, зацікавлених у базовому курсі німецької
мови (Sprachförderkurs) або в Інтеграційному курсі (Integrationskurs), буде
відбуватися у наступні часи роботи Ратуші:

Понеділок

з 9:00 до 12:00

Frau Langen / Frau Schönborn
Frau Cramer

кімната 005
кімната 019

Вівторок

з 9:00 до 12:00

Frau Langen / Frau Schönborn
Frau Cramer

кімната 005
кімната 019

з 14:00 до
16:00

Frau Cramer

кімната 019

Середа

зачинено

Четвер

з 9:00 до 12:00

Frau Langen / Frau Schönborn
Frau Cramer

кімната 005
кімната 019

з 14:00 до
17:00

Frau Cramer

кімната 019

з 9:00 до 12:00

Frau Langen / Frau Schönborn
Frau Cramer

кімната 005
кімната 019

П'ятниця

Будь ласка, зверніть увагу:
Під час шкільних канікул офіс центру навчання VHS відкритий лише вранці з 09:00 до
12:00 та по четвергах з 14:00 до 17:00.
В інши часи Ви можете зв'язатися з нами по телефону або написати нам на електронну
пошту:

VHS - Офіс у Ратуші:
Frau Langen / Frau Schönborn
Тел. (02173) 794-4556/-4555
Ел. пошта: vhs@langenfeld.de
Відділ «Німецька мова як іноземна»:
Susanne Cramer (Консультація та реєстрація)
Тел. (02173) 794-4509
Ел. пошта: susanne.cramer@langenfeld.de
Ursula Niebuhr (класифікація та розподіл )
Тел. (02173) 794-4502
Ел. пошта: ursula.niebuhr@langenfeld.de

Адреса та часи роботи:
VHS - Офіс у Ратуші, кімн.: 005 – 019
Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld

Понеділок

з 9:00 до 12:00

Вівторок

з 9:00 до 12:00 та
з 14:00 до 16:00*

Середа

зачинено

Четвер

з 9:00 до 12:00 та
з 14:00 до 17:00

П'ятниця

з 9:00 до 12:00

* під час шкільних канікул лише з 09:00 до 12:00

Допомогу, пораду та відповіді на питання, що стосуються біженців з України, яки
прибули у м. Лангенфельд, можна знайти на сайті м. Лангенфельд www.langenfeld.de.

Загальну інформацію для біженців з України можна знайти на сайті:
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de.

