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Informații pentru o primă orientare

Cursul de integrare
Toți oamenii, care provin din altă țară și doresc să trăiască in Germania pe o perioadă mai lungă de timp trebuie să
frecventezeun curs de integrare. Cursul de integrare este format dintr-un curs de vorbire și un curs de orientare. În
cursul de limbă, învață fiecare candidat limba germană până la nivelul B1. Prin prezența, poate fiecare în viața de zi zi
să găsească un drum și singur să se facă înțeles. În cursul de orientare primesc toți candidații informații despre lege,
povești și cultura germană.
Înafară de asta, cei care participă la cursul de orientare învață valorile Germaniei, care sunt în mod deosebit de
importante. Unele persoane sunt evaluate înainte să participe la cursul de integrare, de exemplu repartiatii, stăinii,
toti care trăiesc de mult timp în Germania, dar și solicitanții de azil care au bune perspective de a rămâne aici. Alte
persoane, au obligația de a participa la cursul de integrare. În acest caz se includ și imigranții, care nu înțeleg
germana orala, chiar nici în limba ușoară, străinii care sunt trimiși de către biroul de străini, străinii care sunt
beneficiari de Hartz IV, ajutor de la Job Center precum și cei care dețin un permis de ședere.
Toți candidații, trebuie să absolve un test de clasificare înainte de începerea cursului. În funcție de rezultatele
textului, respectivii vor fi repartizați la un modul al cursului. Eventual este recomandată participarea la un curs
special.
Cursul se încheie cu testul în Germană pentru imigranți („Deutsch Test für Zuwanderer“) și cursul de orientare Viața
în Germania („Test Leben in Deutschland“).
Candidații care au succes în a trece testele, primesc certificatul cursului de integrare. Cei care participă la curs, și
totuși nu reușesc examenul au posibilitatea să participe la încă 300 de ore si fară costuri să participe la testul final.
Fiiecare are dreptul să își caute o a instituție unde se desfașoară cursul din apropiere. Odată ce înscrierea este făcută
cu succes ar trebui să va comunice instituța unde se desfășoară cursul odată aproximativa cand v-a începe cursul.
Cursul trebuie să înceapă în aproximativ 6 saptămani de la înscriere.
Instituția unde se desfășoară cursul trebuie să comunice în aceste 6 săptămani cand exact începe cursul.
Toată lumea cu acces are obligația, cum se cuvine la teorie să participe, asta înseamnă sa frecventeze cursul zilnic și
să patricipe la testul final. Ce instituție de curs de integrare există în Magdeburg află fiecare de la biroul de străini,
agentie de recrutare și Job center. În internet poate fiecare să găsească ajutor la sistemul informatic WebGIS al
oficiului Federal (www.bamf.de), de asemenea să caute cursuri de integrare în apropiere.
Oferta de cursuri de integrare, și oferta locurilor disponibile, poate chiar și după Platforma KURSNET a forțelor de
muncă interogata.
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În plus față de fișele de informații multilingve pe multe alte teme, Ghidul Migrației
Magdeburg oferă numeroase sfaturi, activități de sprijin și activități de petrecere a
timpului

www.willkommen-in-magdeburg.de
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