Стартовий пакет Нiмецька мова & Iнтеграцiя:
"Привiт у Відні!"
Безкоштовнi курси німецької мови ÖIF
Базове знання німецької мови є запорукою успішної інтеграції в Австрії, як в приватній сфері,
так і під час пошуку роботи та в професійному житті. На наших безкоштовних курсах ÖIF
Ви отримаєте глибокі знання німецької мови та закладете основу для особистої інтеграції
та подальшего успішного професійного майбутьного.
Ми пропонуємо
ZIB Training пропонує курси німецької мови для різних рівнiв,
пристосованнi до вiповiдних попереднiх знань. Крім того, учасницi/ки
отримують інформацію про життя, роботу та пошук роботи в Австрії.
Рiвнi:
 Курси навчання грамоти
 A1
 A2 / B1 / B2 / C1 +
iнтеграційний iспит ÖIF

Тривалість:
 індивідуально залежно від початкових
знань
(максимум
320
навчальних
одиниць на рівень)

Зміст
➔ Грамота та викладання німецької мови (А1, А2, В1, при необхідності В2 і C1)
➔ Підтримка в підготовці та складанні іспиту ÖIF
➔ Набуття / розширення ціннісних та орієнтаційних знань
Вимоги
Прийти до нас можуть усi люди з дiйсним статусом притулку або додаткового захисту при
досягненнi 15 рiчного вiку.
Реєстрація та тестування
Приходьте до нас з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00 год. для тестування – ми з
нетерпінням чекаємо на Вас!
Вiзьмiть будь ласка наступнi документи:
 ÖIF iспит на визначення початкового рiвня знань
 Повiдомлення про надання притулку
 Реєстрацію
 e-картку
 ID (наприклад: конвенцiйнiй паспорт, посвідчення на притулок, посвідчення на
додатковий захист, закордонний паспорт, карта посвiдки на проживання, i так далi)
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Проїзд
Наше

розташування

знаходиться

всього в 2 зупинкахна трамвая 6
(зупинка Absberggasse) вiд Reumannplatz (U1). Так Ви нас знайдете:

ZIB Training
Gudrunstraße 11
(Вхiд через Kempelengasse)
1-ший повeрх реєстрацiя
1100 Вiдень

Просто заскануйте
телефоном або за
допомогою QR-Code
Reader!

07:45 – 14:15
Вiд 6 мiсяцiв до 6 рокiв
Дитячий догляд*

Так Ви знайдете нас на Gudrunstraße:
Вiдшукайте нас за допомогою Google Maps!

* Пiд час канiкул також для дiтей
початкової школи за потреби!

Наше мiсцезнаходження
Курси німецької мови ÖIF проходять у Вiднi за двома адресами:
➔ ZIB Training, Gudrunstraße 11, 1100 Вiдень (з дитячим наглядом)
➔ ZIB Training, Lieblgasse 3, 1220 Вiдень

Webseite
➔ www.zib-deutschkurse.at
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