Ласкаво просимо до друзів!
Вхід в модуль можливий тільки на
початку. Передбачувані зустрічі
можна дізнатися за телефоном:
0201 248 53 55-14

Часи занять:

зранку
з 8:30 до 12:45

Хочете познайомитися з новими
друзями?

пополудні
з 13:00 до 17:00
25 уроків по 45 хвилин на тиждень

Хочете дізнатися більше про
Німеччину?
Ми допоможемо Вам у цьому!

Вимоги до
доступу:

Чи можете Ви пройти курс
інтеграції - ми уточнимо з Вами в
особистій консультації

Контакт:

Себастьян Зондей

Тел.: 0201 248 53 55-14
sebastian.sondej@wipa.de

Раша Реслан

Інтеграційний курс
німецької мови

Тел.: 0201 248 53 55-18
racha.reslan@wipa.de

Весь спектр
нові
перспективи:

Zertiﬁzierter Träger nach
DIN EN ISO 9001:2015 und
Trägerzulassung nach AZAV

WIPA GmbH
Maxstraße 58 – 60
45127 Essen
Telefon: 0201 248 53 55-10
Telefax: 0201 23 45 65
E-Mail: info@wipa-essen.de
www.wipa.de
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Ви хочете жити і працювати в
Німеччині?

Початок:

Загальний курс інтеграції
Мовні курси включають не більше 600 уроків на
одного учасника. Результат усного та письмового
класифікаційного тесту визначає, з якого модуля Ви
можете почати і скільки годин Вам знадобиться до
випускного іспиту.

Вчіться з друзями.

Базовий модуль 1:
базовий модуль 2:
базовий модуль 3:

100 навчальних часIв
100 навчальних часIв
100 навчальних часIв

Розширений модуль 1:
Розширений модуль 2:
Розширений модуль 3:

100 навчальних часIв
100 навчальних часIв
100 навчальних часIв

Орієнтовний курс включає в себе 100 навчальних часів.

WIPA пропонує Вам безліч переваг
в Вашому інтеграційному курсі:

Якщо Ви хочете жити і працювати в Німеччині, ми
допоможемо Вам досягти вашої мети!

•

Індивідуальні, докладні консультації за
домовленістю

WIPA в Ессені є визнаним носієм для проведення
інтеграційних курсів. У нас Ви не тільки вивчите
німецьку мову, а й дізнаєтеся, як дізнатися більше про
людей і можливості в Німеччині,  з радістю і друзями.

•

Грамотне і цілеспрямоване проведення курсу

•

Професійна підготовка до іспитів (тест на німецьку
мову для іммігрантів A2/B1)

•

Навчені й досвідчені викладачі мови

•

Робота з самими останніми підручниками та
сучасними засобами масової інформації

•

Індивідуальні можливості для занять у другій
половині дня (безкоштовні вправи на ПК)

Ці курси є необхідною умовою для натуралізації, серед
іншого, і складаються з
•

модульних мовних курсів для навчання достатньому
знанню мови

•

орієнтовних курсів для навчання знанням про
правопорядок, історії та культури в Німеччині,
а також аналізу ринку праці та планування
професійного шляху учасників

Вимоги до реєстрації та доступу:
ми виконаємо для Вас повну процедуру подачі заявки в
BAMF (Федеральне управління з міграції та біженців).
Будь ласка, принесіть своє посвідчення особи, поточний
вид на проживання, а також поточний доказ посилання
на допомогу по SGB II (Допомога по безробіттю II) або
SGB XII (соціальна допомога) для подачі заявки.
Ми будемо раді надати Вам більш детальну інформацію!

Ми інформуємо і консультуємо з питань інтеграційних
заходів щодо доступу та інтеграції на ринок праці та
освіти
Ми з нетерпінням чекаємо Вашого інтересу і вже зараз
чекаємо Вашого візиту!

