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Centrul educațional pentru adulți - Educație continuă și managementul educației

Volkshochschule
Offenbach am Main

Învățați limba
germană

la vhs Offenbach

Învățarea limbii germane
vhs Offenbach pune la dispoziție numeroase
cursuri de învățare a limbii germane. Acestea au loc
dimineața, la prânz sau seara.

Cursuri de limbă germană
Nivelurile de învățare: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (GER)

Cursuri de integrare
Aceste cursuri constau în:
•

600 de ore de curs de limba germană

•

Test de limba germană pentru imigranți (A2-B1)

•

Curs de orientare cu 100 de lecții (studii regionale,
politică, istorie, viața în Germania)

•

Testul „Viața în Germania”

Există, de asemenea, și cursuri speciale de integrare:

ABC În cadrul cursurilor de alfabetizare veți învăța

alfabetul, precum și citirea și scrierea în limba
germană.
Cursurile pentru femei se referă la cursuri de limbă
germană exclusiv pentru femei. Copiii (până la 14 ani)
primesc îngrijire gratuită în timpul ce dvs. sunteți la
cursuri.

Cursuri de limbaj profesional (DeuFöV)
Înveți limba germană specializată pe un domeniu
profesional (B2).

Înscriere - pas cu pas

1.

Contactați-ne.
Programați o discuție:
069 8065 3142.
Programul este menționat mai jos:
Luni, marți, joi, vineri 09:00 - 12:00
Luni, joi 14:00 - 16:00

2.

Veniți la sediul vhs, din Berliner Straße 77, 63065
Offenbach la ora agreată.
Vom analiza documentele dvs.
Trebuie să aduceți următoarele documente:
•

Pașaport sau alte documente de identificare
(original)

•

Document de eligibilitate de a participa la
cursul de integrare (dacă este disponibil)

•

Document privind obligativitatea de a
participa la cursul de integrare (dacă este
disponibil)

De asemenea, trebuie să furnizați și următoarele
informații:
•
•
•
•

•
Adresă e-mail
Nume
•
Data nașterii
Prenume
•
Număr telefon
Adresă
Mandat de debitare directă SEPA (IBAN, BIC)

3.

Apoi veți susține un test de limbă.
Noi vom găsi cursul potrivit pentru dvs.
Veți veni la vhs pentru susținerea cursului.

5.

După curs veți obține un certificat care
confirmă faptul că ați participat la curs.

Cursurile de integrare sunt
recunoscute și finanțate de
către Oficiul Federal pentru
Integrare și Refugiați (BAMF).
În cazul în care aveți un
certificat de la BAMF,
costurile vor fi mai mici.

Teste
Punem la dispoziție următoarele examene și
teste pentru limba germană:
•

Test de naturalizare / test „Viața în Germania”

•

telc limba germană A1, B1, B2, C1

•

telc limba germană B1-B2 domeniul îngrijirilor

•

Test limba germană pentru imigranți (DTZ, testul
de absolvire a cursului de integrare)

Dacă participați deja la un curs, vă puteți înscrie în
cadrul programului respectiv. În caz contrar, este
necesară o consiliere prealabilă pentru înscriere,
la fel ca și pentru înscrierea la curs.
Toate informațiile despre examene sunt disponibile la
www.vhs-offenbach.de.

Pe lângă limba germană, puteți
învăța multe alte limbi străine la
vhs Offenbach. Există, de asemenea,
evenimente axate pe diverse teme profesionale,
viață sănătoasă și sport. De asemenea, vă
puteți familiariza cu utilizarea computerelor
și smartphone-urilor sau vă puteți completa
educația. Există numeroase alte oportunități de
învățare menite să vă sprijine în viața de zi cu zi.
www.vhs-offenbach.de
069 8065 3142
vhs@offenbach.de
vhs Offenbach, Berliner Straße 77,
63065 Offenbach a. M.
Se poate ajunge cu autobuzul și cu tramvaiul
Stații: OF Marktplatz, OF Rathaus
Autobuz:101, 102, 103, 104, 105, 106,
120, OF 30, F-41, 551, 661
Tramvai: S1, S2, S8, S9
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