Contact & Informaţii
Stadt Heilbronn ∙ Bürgeramt
- Informationsstelle für Integrationskurse (Biroul de informat ii pentru cursuri de integrare)
Marktplatz´ 7 ∙ 74072 Heilbronn
Camera 260
Telefon: 07131/56-3868
Orar: luni, marti, miercuri si vineri 8:30-12:00,
´joi 14:00-18:00
´

... În sfârşit mă

Informatii suplimentare găsiti si în Internet
´
´ ´
pe pagina:
www.integration-in-deutschland.de

descurc şi eu mai bine în viaţa
de zi cu zi în

Germainia !

Dacă aveti nevoie de mai mult sprijin vă
´
puteti adresa Biroului de imigrări sau Biroului
´
de imigrări pentru tineret.

... Deoarece am învăţat
limba, am găsit mai uşor
un serviciu !

Cursuri de
Integrare

... Primesc mai
uşor dreptul de şedere şi

Germană !

„Eşti de atâtea ori om,
câte limbi vorbeşti”
Stand 1/2017

cetăţenia

Cursuri de
Integrare

Rumänisch

Ce este Cursul de
	Integrare ?
Cine vrea să trăiască ca rezident străin în Germania,
ar trebui să vorbească limba germană. Acest lucru
este important pentru a găsi de lucru, pentru a fi
în măsură de a completa cereri sau pur si simplu
´
pentru a cunoaste oameni noi. De altfel cetătenii
´
´
străini ar trebui să cunoască si ei unele lucruri despre
´
tara în care trăiesc: aceasta include istoria, cultura
´
si sistemul juridic. Toate acestea si multe altele se
´
´
predau în Cursul de integrare.

Cine poate participa ?
•
•

Toti cetătenii străini
´
´
Resortisanti (cetăteni germani imigranti)
´
´
´

Cât costă cursul ?
•
•

€ 1,95 per lectie
´
după finalizarea cu succes 50 % rambursare

•

gratuit pentru etnici germani

•

gratuit pentru SGB II, beneficiari de
Ajutor pentru locuintă
´

Ce cursuri există ?
•

Curs general
(700 ore)

•

Curs pentru tineret până la 27 de ani
(1000 ore)

•

Curs de integrare pentru părinti
´
cu copii minori
(1000 ore)

•

Curs pentru părinti cu supravegherea
´
copiilor de 1 - 3 ani
(1000 ore)

•

Curs pentru femei
2 x săptămână (1000 ore)

•

Curs cu program redus / jumătate de norma
3 x săptămână (700 ore)

•

Curs de alfabetizare
(1000 ore)

Cum este structurat
cursul ?
Exemplu: Curs de integrare general
•
•
•

300 ore Cunostinte de bază
´ ´
300 ore Curs de perfectionare
´
100 ore Educatie politică
´
(Curs de orientare)

Ce trebuie să faceţi ?
•

Veniti la Biroul de informatii în clădirea
´
´
Primăriei, camera 260, Marktplatz 7,
74072 Heilbronn.

•

Vă rugăm să aduceti pasaportul si eventual
´
´
´
decizia cu privire la primirea unui Ajutor
de somaj II sau Ajutor pentru locuintă.
´
´
(Astfel puteti fi eventual scutiti de costuri.)
´
´

•

Veti primi toate informatiile (în legătură
´
´
cu cererea, aprobarea, durata cursului,
orarul cursului, eventuale scutiri de plată
etc.).

•

Dacă absolviti cursul, veti primi un
´
´
„Certificat de absolvire al cursului de
integrare”.

