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ЩО ТАКЕ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС? 
Інтеграційний курс – це курс, на якому ви вивчаєте німецьку мову та отримуєте інформацію про життя в Німеччині. Інтеграційні 
курси здійснюються за наказом Федерального управління з міграції та біженців (BAMF). 

 

ЯК ЗНАЙТИ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС? 
Обов’язковою умовою для вступу на інтеграційний курс є те, що ви зареєстровані в районі Бергштрассе та подали заявку на 
отримання дозволу на проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання, до відділу інтеграції імміграційної служби. 
Якщо ви ще цього не зробили, зв’яжіться з нами. Звертайтеся до ukraine-am@kreis-bergstrasse.de.  
 

Є декілька способів подати заявку на вступ на інтеграційний курс: 
a. Ви подаєте заяву до відділу інтеграції імміграційної служби району Бергштрассе, 

або 
б. Ви йдете безпосередньо до організатора інтеграційних курсів та подаєте там заявку, 

або 
c. Ви подаєте заяву безпосередньо до Федерального управління з міграції та біженців (BAMF). 
 

Для подання заяви необхідні наступні документи:  
- документ, що посвідчує особу (національний паспорт або посвідчення особи) 
- Вид на проживання або тимчасовий дозвіл на перебування в Німечинні (якщо вже є) 

 

Відділ інтеграції також, за бажанням, подбає про реєстрацію у відповідного організатора інтеграційних курсів. 
 
КОНТАКТИ 
 

Будь ласка, надсилайте запити на адресу: integrationskurs@kreis-bergstrasse.de   
 

Serif Calik (начальник відділу)  Телефон: 06252 15-5281  Електронна пошта: serif.calik@kreis-bergstrasse.de  
Martin Helm    Телефон: 06252 15-5423  Електронна пошта: martin.helm@kreis-bergstrasse.de  
Ilknur Sarikaya    Телефон: 06252 15-5309  Електронна пошта: ilknur.sarikaya@kreis-bergstrasse.de 
 
Відвідування інтеграційного курсу для біженців з України безкоштовне. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КУРСІВ В РАЙОНІ БЕРГШТРАССЕ 
Якщо ви шукаєте інтеграційний курс, ви можете звернутися до наступних закладів: 
 

Caritasverband Darmstadt e.V.   Телефон: 06251-85425172 

Klostergasse 5a     Електронна пошта: s.eckel@caritasbergstrasse.de 

64625 Bensheim     www.caritas-darmstadt.de/bergstrasse/migrationsdienst  

 

Kreisvolkshochschule Kreis Bergstraße   Телефон: 06251-1729-14 

Marktplatz 1     Електронна пошта: Saussane.el-filali@kvhsbergstrasse.de 

64653 Lorsch     www.kvhs-bergstrasse.de  

 

Lernmobil e.V.     Телефон: 06204-3059471 

Am Schlangenpfad 3     Електронна пошта: sprachkurse@lernmobilviernheim.de 

68519 Viernheim     www.lernmobil-viernheim.de  

 

Privatschule Kaulbach    Телефон: 06251-770206 

Bahnhofstraße 14     Електронна пошта: info@privatschulekaulbach.de 

64625 Bensheim     www.privatschule-kaulbach.de  

 

мовний курс 
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