
Antrag auf Zulassung zur Teilnahme am Integrationskurs gemäß § 5 Absatz 1 Integrationskurs-
verordnung (IntV) 

Name Ggf.  Geburtsname Vorname Geburtsdatum 

Geschlecht     männlich     weiblich     divers 
Straße/Hausnummer Postleitzahl Ort Ggf.  wohnhaft bei (c/o) Telefonnummer 

Falls sich Ihre Anschrift ändert, teilen Sie dies dem Bundesamt bitte unverzüglich mit. 

Jahr der Einreise:  

Ich beantrage die Zulassung zu einem Integrationskurs (Sprach- und Orientierungskurs) gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 AufenthG. 

Ich versichere, dass ich mich in keiner schulischen Ausbildung befinde und bisher noch an keinem durch das Bundesamt geförderten Integra-
tionskurs teilgenommen habe. 

Dem Antrag ist eine Kopie des aktuellen Aufenthaltstitels beizufügen. Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU  genügt eine 
Kopie des Ausw eisdokuments (z. B.  Reisepass). 

Grund der Einreise nach Deutschland 
  Familiennachzug zu einem deutschen Ehegatten  (Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit beifügen) 
  Familiennachzug zu einem ausländischen Ehegatten (Kopie des aktuellen Aufenthaltstitels des Ehegatten beifügen) 
  Sonstige Gründe:    

Begründung des Antrages auf Zulassung zum Integrationskurs 
  Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache und Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der  

  Lebensverhältnisse im Bundesgebiet für die Erteilung einer  N i e d e r l a s s u n g s e r l a u b n i s 
  Ein entsprechender Nachweis, dass ein Verfahren zum Erhalt einer Niederlassungserlaubnis bereits läuft, ist beizufügen. 
 Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache für die  E i n b ü r g e r u n g 
 Sonstige Gründe:    

Ich versichere, dass ich alle Angaben vollständig und richtig gemacht habe.  
Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben zur Ablehnung des Antrags oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung führen 
können.  Ich erkläre, dass ich die Hinweise im Merkblatt zum Integrationskurs, Formularnummer 630.009 (zu finden unter: www.bamf.de) zur 
Kenntnis genommen habe. 

Ort,  Datum, Unterschrift 

 Ich beantrage die Befreiung vom Kostenbeitrag zum Integrationskurs.  

Begründung: 
Ich beziehe  Leistungen nach SGB II (Arbeitslosengeld II) 

  oder  
 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) 

        oder 
ich bin finanziell bedürftig, weil:  

  ich beziehe Leistungen nach SGB III (Arbeitslosengeld I) und erziele keine weiteren Einkünfte  
   oder  

 ich bin aus sonstigen Gründen finanziell bedürftig 

Dem Antrag ist ein aktueller Nachweis über den Leistungsbezug nach SGB II (Arbeitslosengeld II)  oder nach SGB XII ( Sozialhilfe) oder 
nach SGB III ( Arbeitslosengeld I) oder ein Nachweis bzw. eine Entscheidung einer anderen Stelle zur finanziellen Bedürftigkeit (Härte-
fall) ,  z.B. Wohngeld, Befreiung von den GEZ-Gebühren etc. beizufügen. 

Ich versichere, dass ich alle Angaben vollständig und richtig gemacht habe. Ich bin verpflichtet, dem Bundesamt unverzüglich mitzuteilen, 
wenn mir die oben aufgeführten Leistungen nicht mehr gewährt werden. Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben zur Ablehnung des An-
trages oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Bewilligung führen können.  

Ort,  Datum, Unterschrift 

Falls der Antrag über einen Kursträger gestellt wird, bitte Namen und Kenn-

ziffer eintragen:  
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Памятка по интеграционному курсу

для новоприбывших в страну лиц имеющих право или обязанных посещать

интеграционный курс а также для обязанных посещать интеграционный курс

иностранцев длительное время пребывающих в Германии

Уважаемые сограждане

согласно Закону о пребывании в стране Вы имеете право или были обязаны один раз пройти

обучение на интеграционном курсе

Дети подростки и молодежь которые еще посещают школу не могут принимать участия

в интеграционном курсе

Что такое интеграционный курс

Общий интеграционный курс состоит из двух частей языкового курса и ориентировочного курса

На языковом курсе Вы осваиваете словарный запас который Вам понадобится для бытового

общения и письма Сюда относятся такие темы, как контакты с государственными учреждениями

разговоры с соседями и коллегами написание писем и заполнение формуляров

В рамках ориентировочного курса Вы получите информацию о жизни в Германии приобретете

знания о правовой системе культуре и новейшей истории государства

Общий интеграционный курс состоит из языкового курса продолжительностью учебных часов

один учебный час длится минут и ориентировочного курса продолжительностью учебных

часов Языковой курс состоит из модулей по учебных часов Первые часов называются

базовым языковым курсом следующие часов расширенным языковым курсом

Существуют также специальные интеграционные курсы предназначенные например для женщин

родителей молодых людей а также для лиц которые не могут в достаточной степени читать и

писать Продолжительность таких курсов составляет учебных часов

Если Вы очень быстро усваиваете материал Вы можете посещать интенсивный курс
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Какой из курсов Вам больше подходит и с какого модуля Вам лучше начать обучение определяет

школа-организатор курсов в ходе проводимого до начала обучения теста на определение уровня

владения языком Тест на определение уровня владения языком является бесплатным

Участие в заключительном тесте

Заключительный тест состоит из языкового теста и теста по ориентировочному курсу который

называется Жизнь в Германии Если на языковом тесте Вы покажете достаточные знания

немецкого языка уровень а также сдадите тест по курсу Жизнь в Германии то Вы получите

Сертификат об успешном окончании интеграционного курса

Если Вам не удастся успешно сдать тест Вы получите только справку содержащую Ваши результаты

теста

Участие в заключительном тесте бесплатно

Преимущества получаемые в результате прохождения интеграционного курса

Иностранцы прибывшие из стран не являющихся членами Европейского Союза должны

выполнить ряд требований для того чтобы получить право бессрочного пребывания на территории

Германии Среди прочего им необходимо обладать достаточными знаниями немецкого языка

а также знать основы общественного и правового порядка и условия жизни в Германии Успешное

окончание интеграционного курса обеспечивает выполнение данного требования Также это

позволяет раньше получить гражданство Германии Помимо этого знания немецкого языка

полученные на интеграционном курсе облегчат Вам повседневную жизнь в Германии и повысят

Ваши шансы на рынке труда

Запись на интеграционный курс

Если Вы имеете право или обязаны посещать интеграционный курс Вы получите об этом

письменное подтверждение допуск к обучению на интеграционном курсе от управления по делам

иностранцев или от ведомства выплачивающего Вам пособие по безработице Список школ

организаторов интеграционных курсов поблизости от места Вашего проживания и их адреса Вы

найдете по ссылке

Пожалуйста зарегистрируйтесь на интеграционный курс в названном Вам учреждении и

предъявите там документ подтверждающий Ваше право на обучение Если Вам не было названо

определенное учреждение зарегистрируйтесь как можно скорее в одной из школ организаторов

таких курсов на Ваше усмотрение Если в Вашем допуске в графе Право на участие Обязанность

участия в интеграционном курсе действительно а до стоит определенная дата то Вы должны

зарегистрироваться в языковой школе или в названном Вам учреждении для прохождения курса до

этой даты

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Для обеспечения скорейшего участия в курсах Федеральное ведомство может направить Вас для

прохождения курсов в определенную школу

Школа должна сообщить Вам примерное время начала следующего курса Курс должен начинаться

не позже чем через шесть недель с даты Вашей регистрации Если в течение этого времени курс

не начинается школа должна Вас об этом проинформировать

Учтите что Ваше право на прохождение интеграционного курса аннулируется если Вы на

протяжении года после регистрации по зависящим от Вас причинам не начали обучение в рамках

интеграционного курса или прервали обучение на срок более одного года

Надлежащее посещение курса

Чтобы достичь целей курса Вам необходимо посещать курс надлежащим образом Это означает

что Вы должны регулярно посещать курс и принять участие в заключительном тесте Надлежащее

посещение курса также важно если Вы захотите позже повторить некоторые учебные часы

языкового курса По Вашему желанию школа которая занимается организацией курса подтвердит

Вам надлежащее посещение курса письменно

Уход за детьми

Если для посещения интеграционного курса Вам требуется обеспечить уход за детьми обратитесь

в школу которая занимается организацией курса Она проинформирует Вас об имеющихся

возможностях обеспечения ухода

Переход в другую школу

Переход в другую школу допускается только после завершения учебного модуля Переход

возможен только при наличии особых обстоятельств в частности в случае переезда при переходе

с вечерних курсов на дневные для обеспечения ухода за ребенком или для прохождения обучения

или трудоустройства после завершения учебного модуля

При переходе в другую школу по иным причинам Вы потеряете учебные часы того модуля который

Вы не посещали

В случае оправданного перехода в другую школу предыдущая школа обязана вернуть Вам допуск

на интеграционный курс

Оплата интеграционного курса

За посещение интеграционного курса Вы платите школе которая занимается организацией курса

евро за учебный час Оплата вносится перед началом каждого учебного модуля

продолжительностью  учебных часов а также перед началом ориентировочного курса

За пропущенные занятия плата не возвращается Если у Вас нет собственных доходов плату должно

внести лицо обязанное Вас содержать
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Вы можете быть освобождены от платы за курс если Вы получаете пособие по безработице

социальную помощь или если Вам по причине малого дохода сложно выплачивать необходимую

сумму Чтобы получить освобождение от выплат Вы должны подать заявление в региональный

отдел Федерального ведомства по месту Вашего проживания

К заявлению необходимо приложить документ подтверждающий Ваше сложное финансовое

положение копию соответствующей справки например справки о получении пособия по

безработице социальной помощи дотации на съем жилья стипендии ссуды дотации на

содержание детей пособия согласно Закону о выплатах подавшим заявление на предоставление

политического убежища освобождение от выплат за детский сад ясли освобождение от сбора за

телерадиовещание локальный проездной билет для малоимущих и пр Пожалуйста

по возможности подайте соответствующее заявление до начала курса Если Вы подадите заявление

во время прохождения курса освобождение от оплаты не сможет быть предоставлено задним

числом за время прошедшее с начала курса

Если Вы получаете пособие по безработице и при этом ведомство выплачивающее Вам пособие

обязало Вас к участию в интеграционном курсе то Вы автоматически освобождаетесь от уплаты

взносов за курс В этом случае Вам не нужно подавать заявление в региональный отдел

Федерального ведомства

Расходы на проезд

Если Вы являетесь получателем пособия по безработице и были обязаны пройти интеграционный

курс соответствующим ведомством или Федеральное ведомство освободило Вас от уплаты взносов

за курс Вы можете получить дотацию на оплату расходов за проезд к месту проведения

интеграционного курса Дотация начисляется в форме паушальной суммы Условием для ее

получения является удаленность Вашей школы на более чем три километра от места Вашего

проживания Для получения дотации на оплату расходов за проезд Вам необходимо подать

заявление в компетентный региональный отдел Федерального ведомства Их адреса приведены

по этой ссылке

Повторное прохождение языкового курса продолжительностью до учебных часов

При определенных обстоятельствах Вы можете повторно пройти до учебных часов языкового

курса Предпосылкой для этого является регулярное посещение занятий без пропусков и сдача

заключительного языкового теста с подтверждением недостаточного уровня владения немецким

языком уровень

Для повторного прохождения учебных часов курса необходимо подать заявление

в соответствующий региональный отдел Федерального ведомства Заявление следует подавать

в региональный отдел Федерального ведомства по месту Вашего проживания

Если Вы посещаете курс обучения грамоте то Вам не обязательно сдавать

языковой тест для повторного прохождения учебных часов языкового курса

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Возмещение уплаченных взносов

Если Вы успешно сдали заключительный тест после г Федеральное ведомство может

вернуть Вам обратно уплаченных за интеграционный курс взносов Однако это правило

действительно только в том случае если между выдачей Вам первого разрешения на участие

в интеграционном курсе и заключительным тестом прошло не более двух лет Для получения

возмещения необходимо подать заявление в соответствующий региональный отдел Федерального

ведомства

Указания для тех кто обязан посещать курс

Если управление по делам иностранцев или ведомство ответственное за выплату пособия по

безработице обязали Вас к участию в интеграционном курсе Вы должны как можно скорее

записаться на интеграционный курс в одной из школ организаторов курсов а также регулярно

посещать занятия

Невыполнение данного требования может иметь для Вас среди прочего следующие последствия

• Это может повлиять на решение о продлении Вашего разрешения на пребывание в стране

• Если Вы получаете социальные выплаты то это может привести к сокращению данных выплат

• При определенных обстоятельствах управление по делам иностранцев может потребовать от

Вас предварительно уплатить взносы из расчета евро за учебный час одной суммой за весь

интеграционный курс

• На Вас может быть наложен денежный штраф

Если Вы нарушаете обязанности по участию в интеграционном курсе школа организатор курсов

обязана проинформировать управление по делам иностранцев или ведомство ответственное

за выплату пособия по безработице

Что Вам еще необходимо знать

Все упомянутые в данной памятке формуляры заявлений Вы можете получить у организаторов

курсов в Вашем управлении по делам иностранцев или в региональном отделе Федерального

ведомства по месту Вашего проживания Кроме того все формуляры опубликованы на интернет

сайте

Также Вы можете подать заявление в Федеральное ведомство в цифровом формате через

федеральный портал

Следующие заявления доступны в цифровом формате

- Заявление для допуска к интеграционному курсу

- Заявление для допуска к повторному прохождению языкового курса продолжительностью

до учебных часов

- Заявление об освобождении от выплат

- Заявление о получении дотации на оплату расходов за проезд включая паушальную суточную

http://www.bamf.de/formulare
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сумму

- Заявление о возмещении уплаченных взносов

Для перехода к онлайн заявлениям на федеральном портале перейдите по ссылке

Вся дополнительная информация о процедуре подачи заявлений в онлайн режиме приведена

здесь

Кроме того изучите предложения консультационных отделов по миграции для взрослых а также

консультационных служб для молодых мигрантов Эти организации помогут Вам в подготовке

заявлений ответят на Ваши вопросы позаботятся о решении Ваших проблем а также помогут Вам

подобрать подходящий интеграционный курс Адреса расположенных поблизости от Вас

консультационных отделов по миграции и служб для молодых мигрантов можно найти в местном

управлении по делам иностранцев в региональных отделах Федерального ведомства или

на интернет сайте

Данная памятка содержит только самую важную информацию об участии в интеграционных курсах

Более подробную информацию Вам сообщит школа организатор курсов

Пожалуйста учтите что во время посещения интеграционного курса Вы не застрахованы

в государственной системе страхования от несчастных случаев

Желаем вам успешного прохождения интеграционного курса

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Пам ятка з інтеграційного курсу

для іноземців які тривалий час проживають у Німеччині для громадян країн членів

Європейського Союзу для громадян країн членів Європейського економічного

співтовариства а також для громадян Німеччини які не володіють в достатній мірі

німецькою мовою

Шановні співгромадяни

якщо Ви як іноземець протягом тривалого часу проживаєте в Німеччині або є громадянином однієї

з країн членів Європейського Союзу громадянином однієї з країн членів Європейської економічної

спільноти або громадянином Німеччини що не володіє достатньою мірою німецькою мовою Ви

можете подати заяву до Федерального відомства з питань міграції та біженців на отримання права

відвідування інтеграційного курсу

Діти підлітки та молодь які ще відвідують школу не можуть брати участь в інтеграційному курсі

Що таке інтеграційний курс

Загальний інтеграційний курс складається з двох частин мовного курсу та орієнтовного курсу

На мовному курсі Ви освоюєте словниковий запас який Вам знадобиться для побутового

спілкування та листування Він охоплює такі теми як контакти з державними установами

спілкування з сусідами та колегами написання листів та заповнення формулярів

В рамках орієнтовного курсу Ви отримаєте інформацію про життя в Німеччині а також знання про

правову систему культуру та новітню історію держави

Загальний інтеграційний курс складається з мовного курсу тривалістю навчальних годин одна

навчальна година триває хвилин та орієнтовного курсу тривалістю навчальних годин

Мовний курс складається із модулів по навчальних годин Перші годин називаються

базовим мовним курсом наступні годин розширеним мовним курсом

Існують також спеціальні інтеграційні курси призначені наприклад для жінок батьків молодих

людей а також для осіб які не уміють в достатній мірі читати й писати Тривалість таких курсів

складає навчальних годин

Якщо Ви швидко засвоюєте матеріал Ви можете відвідувати інтенсивний курс
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Який з курсів Вам більше підходить і з якого модуля Вам краще розпочати навчання визначає

школа організатор курсів у ході тесту на визначення рівня володіння мовою що проводиться до

початку навчання Тест на визначення рівня володіння мовою є безкоштовним

Участь у заключному тесті

Заключний тест складається з мовного тесту та тесту за орієнтовним курсом який називається

Життя в Німеччині Якщо на мовному тесті Ви продемонструєте достатні знання німецької мови

а також складете тест за орієнтовним курсом Ви отримаєте Сертифікат про успішне закінчення

інтеграційного курсу

Якщо Вам не вдасться успішно скласти тест Ви отримаєте лише довідку яка містить результати

Вашого тесту

Участь у заключному тесті є безкоштовною

Переваги які надає проходження інтеграційного курсу

Іноземці які прибули з країн що не є членами Європейського Союзу повинні виконати низку вимог

щоб отримати право безстрокового перебування на території Німеччини Зокрема їм необхідно

мати достатні знання німецької мови а також знати основи громадського та правового порядку та

умови життя в Німеччині Успішне закінчення інтеграційного курсу забезпечує виконання цієї

вимоги Також це дозволяє раніше здобути громадянство Німеччини Крім того знання німецької

мови отримані на інтеграційному курсі полегшать Вам повсякденне життя в Німеччині та підвищать

Ваші шанси на ринку праці

Допуск до інтеграційного курсу що видається Федеральним відомством та запис на курс

Будь ласка заповніть заяву про допуск до інтеграційного курсу повністю та розбірливо Якщо

зазначена Вами адреса належить іншому адресату обов язково заповніть графу Проживаюу особи

прописаної за адресою інакше Ви не зможете отримувати пошту Надішліть заяву разом

з перерахованими в ній документами за вказаною адресою

Якщо Ви будете допущені до участі в інтеграційному курсі Ви отримаєте з Федерального відомства

письмове підтвердження допуск Список шкіл організаторів інтеграційних курсів поблизу місця

Вашого проживання та їхні адреси Ви знайдете за посиланням

Допуск до участі в інтеграційному курсі діє один рік У підтверджуючому документі у графі Допуск

дійсний до стоїть дата до якої Ви можете записатися на курс однієї зі шкіл організаторів курсів

Будь ласка зареєструйтесь на інтеграційний курс у зазначеній Вам установі та пред явіть там

документ що підтверджує Ваше право на навчання Якщо Вам не було названо певну установу

зареєструйтесь якнайшвидше в одній із шкіл організаторів таких курсів на Ваш розсуд

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Для забезпечення якнайшвидшої участі в курсах Федеральне відомство може направити Вас для

проходження курсів до певної школи

Школа повинна повідомити Вас про орієнтовний час початку наступного курсу Курс повинен

починатися не пізніше ніж черезшість тижнів з дати Вашої реєстрації Якщо протягом цього часу курс

не починається школа має Вас про це проінформувати

Врахуйте що Ваше право на проходження інтеграційного курсу анулюється якщо Ви протягом року

після реєстрації за залежними від Вас причинами не розпочали навчання в рамках інтеграційного

курсу або перервали навчання на термін більше одного року

Належне відвідування курсу

Щоб досягти цілей курсу Вам необхідно відвідувати курс належним чином Це означає що Ви

повинні систематично відвідувати курс та взяти участь у заключному тесті Належне відвідування

курсу також є важливим якщо Ви захочете пізніше повторити деякі навчальні годинимовного курсу

За Вашим бажанням школа яка займається організацією курсу надасть Вам письмове

підтвердження про належне відвідування курсу

Догляд за дітьми

Якщо для відвідування інтеграційного курсу Вам потрібно забезпечити догляд за дітьми зверніться

до школи яка займається організацією курсу Вона проінформує Вас про можливості забезпечення

догляду

Перехід до іншої школи

Перехід до іншої школи допускається лише після завершення навчального модуля Перехід

можливий лише за наявності особливих обставин зокрема у разі переїзду при переході з вечірніх

курсів на денні для забезпечення догляду за дитиною для проходження навчання або

працевлаштування після завершення навчального модуля

При переході до іншої школи з інших причин Ви втратите навчальні години того модуля який Ви не

відвідували

У разі виправданого переходу до іншої школи попередня школа зобов язана повернути Вам допуск

на інтеграційний курс

Оплата інтеграційного курсу

За відвідування інтеграційного курсу Ви платите школі яка займається організацією курсу євро

за одну навчальну годину Оплата здійснюється перед початком кожного навчального модуля

тривалістю навчальних годин а також перед початком орієнтовного курсу Оплата за пропущені

заняття не повертається Якщо у Вас немає власних доходів оплату має внести особа яка

зобов язана Вас утримувати



Пам'ятка з інтеграційного курсу Федеральне відомство з питань міграції та біженців 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

 

  Стор.4 / 5 

 

Ви можете бути звільнені від оплати за курс якщо Ви отримуєте допомогу з безробіття соціальну

допомогу або якщо Вам через малі доходи складно виплачувати необхідну суму Щоб отримати

звільнення від виплат Ви повинні подати відповідну заяву до регіонального відділу Федерального

відомства за місцем Вашого проживання

До заяви необхідно додати документ що підтверджує Ваше складне фінансове становище копію

відповідної довідки наприклад довідки про отримання допомоги з безробіття соціальної

допомоги дотації на оренду житла стипендії позички дотації на утримання дітей допомоги

згідно із Законом про виплати особам які подали заяву на надання притулку звільнення від виплат

за дитячий садок ясла звільнення від збору за телерадіомовлення локальний проїзний квиток

для малозабезпечених тощо Будь ласка поможливості подайте відповідну заяву до початку курсу

Якщо Ви подали заяву під час проходження курсу звільнення від оплати не може бути надане

заднім числом за період що вже минув від початку курсу

Витрати на проїзд

Якщо Федеральне відомство звільнило Вас від сплати внесків за курс Ви можете отримати дотацію

на плату за проїзд до місця проведення інтеграційного курсу Дотація нараховується у вигляді

паушальної суми Умовою для її отримання є віддаленість Вашої школи більш ніж на три кілометри

від місця Вашого проживання Для отримання дотації на плату за проїзд необхідно подати заяву до

компетентного регіонального відділу Федерального відомства Їхні адреси наведені за цим 

посиланням:

Повторне проходження мовного курсу тривалістю до навчальних годин

За певних обставин Ви можете повторно пройти до навчальних годин мовного курсу

Передумовою для цього є регулярне відвідування занять без пропусків та складання заключного

мовного тесту з підтвердженням недостатнього рівня володіння німецькою мовою рівень

Для повторного проходження навчальних годин курсу необхідно подати заяву до відповідного

регіонального відділу Федерального відомства Заяву слід подавати до регіонального відділу

Федерального відомства за місцем Вашого проживання

Якщо Ви відвідуєте курс навчання грамоти то Вам не обов язково складати

мовний тест для повторного проходження навчальних годин мовного курсу

Відшкодування сплачених внесків

Якщо Ви успішно склали заключний тест після р Федеральне відомство може повернути

Вам сплачених за інтеграційний курс внесків Однак це правило дійсне лише в тому випадку

якщо між видачею Вам першого дозволу на участь в інтеграційному курсі та заключним тестом

пройшло не більше двох років Для отримання відшкодування необхідно подати заяву до

відповідного регіонального відділу Федерального відомства

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Що Вам ще потрібно знати

Усі згадані в цій пам ятці формуляри заяв Ви можете отримати від організаторів курсів у Вашому

відділі у справах іноземців або у регіональному відділі Федерального відомства за місцем Вашого

проживання Крім того всі формуляри опубліковані на веб сайті

Також Ви можете подати заяву до Федерального відомства у цифровому форматі через

федеральний портал

Наступні заяви доступні у цифровому форматі

- Заява про допуск до інтеграційного курсу

- Заява про допуск до повторного проходження мовного курсу тривалістю до навчальних

годин

- Заява про звільнення від оплати за інтеграційний курс

- Заява про отримання дотації на плату за проїзд включаючи паушальну добову суму

- Заява про відшкодування сплачених внесків

Для переходу до онлайн заяв на федеральному порталі перейдіть за посиланням

Додаткову інформацію про процедуру подання заяв в онлайн режимі наведено тут

Крім того ознайомтеся з пропозиціями консультаційних відділів міграції для дорослих а також

консультаційних служб для молодих мігрантів Ці організації допоможуть Вам у підготовці заяв

дадуть відповіді на Ваші питання подбають про вирішення Ваших проблем а також допоможуть

Вам підібрати відповідний інтеграційний курс Адреси розташованих поблизу Вас консультаційних

відділів з міграції та служб для молодих мігрантів можна знайти у місцевому відділі у справах

іноземців у регіональних відділах Федерального відомства або на інтернет сайті

Ця пам ятка містить лише найважливішу інформацію про участь в інтеграційних курсах Докладнішу

інформацію Вам повідомить школа організатор курсів

Будь ласка врахуйте що під час відвідування інтеграційного курсу Ви не застраховані у державній

системі страхування від нещасних випадків

Бажаємо Вам успішного проходження інтеграційного курсу

http://www.bamf.de/formulare
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