
Доступ до курсів німецької мови  

для українців, які проживають в районі Діпхольц 
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Цей інформаційний лист було створено у співпраці вищезгаданих закладів та району Діпхольц. 

Вступні курси 

Оранізатори курсів: 

 VHS: Народна Вища 

Школа 

 VNB: Асоціація Oсвітніх 

Iніціатив Нижньої 

Саксонії 

 Eleganz Bildungsplattform: 

Навчальна Платформа 

Елеганц  

 ПІСЛЯ реєстрації в муніципальному центрі і ПЕРЕД 

наданням дозволу та прийняттям на себе зобов‘язань в центрі 

зайнятості 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевага при наданні організатору 

довіреності на отримання 

документа-дозволу на курс:  

Організатор курсу отримає 

відповідь від БАМФа після того, як 

Ваша заява буде опрацьована. 

Надання дозволу на курс буде 

надіслане організатору курсу. 

Організатор курсу зобов‘язаний 

своєчасно запросити Вас на 

вступний тест. 

 

Можливість 2 Можливість 1 

 

Так Ні 

Ви маєте тимчасове посвідчення на вид на проживання або посвідчення на 

вид на проживання згідно з §24 закону на проживання?  

Самостійне подання заяви: 

Заява на отримання дозволу на відвідування 

інтеграційного курсу (Antrag)  

 

Надіслати до: 

Bundesamt für Migration  

und Flüchtlinge 

Referat 41 G 

Sedanstraße 115 

49090 Osnabrück 
 

Примітка: 

 В графі „Sonstiges“ напишіть: „Aufenth. nach 

§24 AufenthG.“ 

 Додайте до заяви копію посвідчення на вид 

на проживання, копію тимчасового 

посвідчення на вид на проживання або 

копію іншого підтвердження від управління 

іноземців, а також копію документа, що 

посвідчує Вашу особу (ID-картка України або 

біометричний паспорт).   

  

Подання заяви за допомогою  

організаторів курсів: 

Зверніться до одного з організаторів 

курсів. Тут Вам допоможуть подати 

заяву, щоб отримати дозвіл на 

відвідування інтеграційного курсу. 

Ви отримає відповідь від БАМФа після того, як 

Ваша заява буде опрацьована. Зверніться до 

одного з організаторів курсу, як тільки Ви 

отримаєте дозвіл на відвідування курсу. 

Принесіть дозвіл із собою і запишіться на 

проходження вступного теста. 

 

Ви маєте право на відвідування 

інтеграційного курсу. 

Оранізатори курсів: 

 VHS: Народна Вища Школа 

 ifap: Інститут Прикладної 

Педагогіки 

 Eleganz Bildungsplattform: 

Навчальна Платформа 

Елеганц  

 DAA: Німецька Академія 

Службовців 

 BNW: Навчальний Центр 

Економіки Нижньої Саксонії 
 

Для відвідування курсу треба подати 

заяву до БАМФа (BAMF: Федеральне 

Управліняя з питань міграції та 

біженців). 



Доступ до курсів німецької мови  

для українців, які проживають в районі Діпхольц 
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Цей інформаційний лист було створено у співпраці вищезгаданих закладів та району Діпхольц. 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Відвідування інтеграційного курсу безкоштовне. Також надається можливість подати заяву на 

відшкодування витрат на проїзд. Ви можете змінити організатора курсу, після того, як Ви 

відвідали 100 годин. 

 

Зобов‘язання організаторів курсу: запропонувати місце на курсі протягом 6 тижнів 

Названі організатори курсу зобов‘язані запропонувати місце на курсі протягом 6 тижнів. 

Якщо організатор курсу не може надати місце, то Вам повідомлять про інших ораганізаторів 

курсу.  

 

Пропозиції щодо курсів 

 Ознайомлення з курсами, які існують 

в районі Діпхольц (Übersicht) 


