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Integrationskurse (BAMF) 
Alle Integrationskurse sind für Sie als Geflüchtete kostenfrei und bestehen aus 
einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. 
 
Im Sprachkurs geht es um wichtige Themen aus Alltag und Beruf, wie z.B. 
Einkaufen, Wohnen, Freizeit, Arbeit, Ämter und Behörden, Medien etc. 
Sie lernen Sprechen und Verstehen, aber auch E-Mails oder Briefe schreiben 
und Formulare ausfüllen. 
Am Ende des Sprachkurses machen Sie die Prüfung „Deutschtest für 
Zuwanderer“ (DTZ), bei der Sie das Niveau B1 erreichen können. 
Im Orientierungskurs beschäftigen Sie sich z. B. mit der Geschichte und Kultur 
Deutschlands, mit Rechten und Pflichten und Sie sprechen über Themen wie 
Toleranz, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung. 
Am Ende machen Sie einen Abschlusstest „Leben in Deutschland“. 
 
Sie brauchen lediglich einen Nachweis, dass Sie bei der Ausländerbehörde 
registriert sind oder Ihre ID-Karte (Modell 2015) oder Ihren biometrischen 
Reisepass. 
Den Rest der Anmeldung und Registrierung machen wir mit Ihnen gemeinsam. 
 
Wir freuen uns auf Sie, lassen Sie uns gemeinsam anfangen! 
 

Integrationskurse für Zweitschriftlerner 

Sie können in Ihrer Muttersprache bereits lesen und schreiben. In diesem Kurs 
lernen Sie die lateinische Schrift sowie Deutsch für Alltag und Beruf. Auch diese 
Kurse sind kostenfrei und die Registrierung und Anmeldung erfolgt wie bei den 
Integrationskursen. 
 

Bitte melden bei: 
Erika Avila 
Bereichsleitung Integrationskurse 
Ackerstraße 3 
40233 Düsseldorf 
Tel.: 0211 355940-103 
Fax: 0211 1640273 
E-Mail:   avila@benedict-schulen.de 
Web:      www.benedict-schulen.de 

 

Інтеграційні курси  
Усі інтеграційні курси для Вас, як біженців, є безкоштовними й 
складаються з мовного й орієнтовного курсів.  
У мовневому курсі йдеться про теми з щоденного життя, праці, як 
наприклад: покупки, проживання в квартирі/домі, вільний час, робота, а 
також влада й ЗМІ. Ви будете навчатися не тільки розмовляли й розуміти, 
а й надсилати електроні й звичайні листи та заповнювати формуляри.  
Наприкінці курсів Ви складатимете іспит з німецької „Deutschtest für 
Zuwanderer“ (DTZ), за яким Ви зможете здобути рівень B1.  
Під час орієнтовного курсу Ви будете вивчати німецьку історію й культуру, 
права й обов’язки, а ще обговорювати такі важливі теми: толерантність, 
свобода поглядів та рівність.  
Після завершення курсів на Вас очікуватиме тест «Життя в Німеччині».  
 
Єдине, що Вам знадобиться - це підтвердження того, що Ви 
зареєструвалися в іноземному офісі (Auslandsbehörde) або Ваш ID 
документ (моделі 2015 року), чи Ваш біометричний паспопт.  
 

Ми із нетерпінням чекаємо на Вас, розпочнемо вивчення Німеччини 
разом! 
 
Інтеграційні курси для тих, хто не вміє застосовувати латинські літери 
Якщо Ви володієте рідною мовою, проте не вмієте писати/читати слова 
латинськими символами - цей курс для Вас. Під час курсу Ви будете 
навчитися на тільки застосовувати латинський алфавіт, але й також просто 
вивчати німецьку для життя й роботи. Регістрації безкоштовна і 
проводиться при інтеграційних курсах.  

 
Будь ласка, для регістрації застосовуйте ці дані:  
Еріка Авіла  
Адреса: Bereichsleitung Integrationskurse  
Ackerstraße 3 
40233 Düsseldorf  
Телефон: 0211 355940-103 
Факс: 0211 1640273 
Електрона адреса: avila@benedict-schulen.de  
Сайт: www.benedict-schulen.de 
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