Sprachkursanmeldung:

Tel.: 09281/7145 13 oder 7145 36 oder 7145 18
E-Mail: integration@vhshoferland.de

Information - Zugang für ukrainische Flüchtlinge zum Integrationskurs
Integrationskurse sind Deutsch-Sprachkurse mit integrierter Deutschlandkunde. Sie werden
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Das Ziel der Integrationskurse ist das Sprachniveau A2 bzw. B1. Am Ende wird eine telc-Prüfung abgelegt
Geflüchtete aus der Ukraine werden gem. § 44 Abs. 4 AufenthG auf Antrag durch das BAMF
zum kostenlosen Integrationskurs zugelassen. Ein gesetzlicher Anspruch besteht nicht.
Persönliche Anmeldung:
Bei:
Anmeldezeiten:
Mitzubringend sind:

VHS Hofer Land, Ludwigstraße 7, 95028 Hof
Montag bis Donnerstag 8.00- 16.00 Uhr, Freitag 8.00- 14.00 Uhr
Ausweisdokument und Bescheinigung der Registrierung

Weg zum Integrationskurs:
Persönliche Anmeldung bei der VHS → VHS stellt Antrag auf Berechtigung beim BAMF →
Bewilligung vom BAMF → Einladung zum Einstufungstest → Einladung zum Integrationskurs
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beabsichtigen mit einer größeren Gruppe zur Anmeldung
zu kommen oder weitere Informationen benötigen.

Інформації – Доступ для українських біженців на інтеграційний курс
Інтеграційні курси – це курси німецької мови з інтегрованим вивченням німецької
культури, історії та політики. Їх фінансує Федеральне управління з міграції та біженців
(BAMF). Метою інтеграційних курсів є рівень мови А2 або В1. В кінці складається іспит
telc. Біженці з України приймаються на безкоштовний інтеграційний курс за заявою BAMF
відповідно до статті 44 (4) Закону про проживання. Юридичний позов не існує.
Особиста реєстрація:
За адресою:
Час реєстрації:
Що взяти з собою:

VHS Hofer Land, Ludwigstrasse 7, 95028 Hof
з понеділка по четверг з 8:00 до 16:00, п’ятниця з 8:00 до 14:00
документ, що посвідчує особу та свідоцтво про реєстрацію

Шлях до інтеграційного курсу:
Особиста реєстрація в VHS → VHS подає заявку на авторизацію до BAMF → Схвалення
від BAMF → Запрошення на вступний тест → Запрошення на інтеграційний курс
Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви збираєтеся зареєструватися у більшій групі або
якщо вам потрібна додаткова інформація.

Информация - доступ украинских беженцев к интеграционному курсу
Интеграционные курсы – это курсы немецкого языка с интегрированным изучением
немецкого языка. Они финансируются Федеральным управлением по делам миграции
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и беженцев (BAMF). Целью интеграционных курсов является языковой уровень A2 или
B1. В конце сдается экзамен telc.
Беженцы из Украины принимаются на бесплатный интеграционный курс по заявлению
BAMF в соответствии со статьей 44 (4) Закона о проживании. Правового требования для
этого не требуется.
Персональная регистрация:
Адрес:
VHS Hofer Land, Ludwigstrasse 7, 95028 Hof
Время регистрации:
понедельник-четверг с 8:00 до 16:00, пятница с 8:00 до 14:00.
Что взять с собой:
документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о
регистрации
Путь к интеграционному курсу:
Персональная регистрация в VHS → VHS подает заявку на разрешение в BAMF →
Одобрение BAMF → Приглашение на вступительный тест → Приглашение на
интеграционный курс
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы намерены зарегистрироваться в большей группе
или вам нужна дополнительная информация.

