
SECONOS 
Qualifications & Services GmbH

Osloer Str. 18b
13359 Berlin

Телефон 030 577 1081 - 20   
Факс  030 577 1081 - 21 

info@seconos.de
www.seconos.de

Консультації та реєстрація на 
курси
понеділок - п‘ятниця
09:00 - 16:00 Uhr

Як дістатися до нас: 
На метро:
•  U9 та U8 від станції Osloer Straße на 

трамваї номер 50 або M13 дві зупинки 
або приблизно 800 метрів пішки 

•  або U8 від станції Pankstraße приблизно 
450 метрів пішки

Ha S-Bahn:
•  S1 - S2 - S8 - S25 - S26 від станції Bornhol-

mer Straße дві зупинки на трамваї 50 чи 
M13  
або близько 1000 метрів пішки

Трамвайна зупинка Osloer Straße / Prinzen-
allee трамваїв лінії 50 та M13 знаходиться 
безпосередньо перед школою

Автобусна зупинка Osloer Straße / Prinzen-
allee автобусів ліній M27 та 255 знаходиться 
навпроти школи

Беріть участь в одному з наших інтеграційних 
курсів! Інтеграційні курси фінансуються 
Федеральним відомством у справах міграції та 
біженців (BAMF). 

Якщо ви бажаєте взяти участь у наших 
інтеграційних курсах, будь ласка, візьміть із 
собою для реєстрації такі документи: 

•  Внутрішній або закордонний паспорт
•  Дозвіл на проживання в Німеччині (для 

негромадян ЄС)
•  Дозвіл / зобов’язання на інтеграційний курс
•  При наявності, оповіщення про допомогу від 

центру зайнятості або служби соціального 
забезпечення

Якщо вам ще не схвалили інтеграційний курс, ми 
можемо подати для вас заяву в BAMF. Зв‘яжіться з 
нами для отримання додаткової інформації!

Про нас
Наша мовна школа працює за дорученням 
Федерального відомства у справах міграції 
та біженців а також проводить iнтеграційні 
та професійні мовні курси. Завдяки нашим 
освітнім програмам ми підтримуємо людей 
у вивченні німецької мови та у підвищенні їх 
кваліфікації.
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Інтеграційні курси
Інтеграційні курси для жінок

Інтеграційні курси для молоді

у школі SECONOS

Будемо раді привітати Вас у нашій школі!

Бажаєте вивчити німецьку?



Загальний інтеграційний курс Про інтеграційні курси
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Якщо у вас виникнуть додаткові 
запитання, ми будемо раді Вам 
допомогти! 

Просто зателефонуйте нам або
напишіть на нашу електронну пошту: 

Телефон: 030 577 1081 - 20

Електронна адреса: info@seconos.de 

(IK-52 & IK-53)
Початок курсу: 19.10.2022
Розклад занять: 09:00 - 12:15 (вранці)
Обсяг курсу: 600 годин
   + орієнтаційний курс

Метою інтеграційних курсів є вивчення 
німецької мови до рівня B1 (відповідає 
Загальноєвропейській системі мовної 
освіти GER), а також надання знань про 
правову систему, культуру та історію 
Німеччини.

Курси завершуються тестом «Тест 
німецької мови для іммігрантів» (DTZ) та 
«Життя в Німеччині» (LiD).

Брати участь в курсі можуть іноземці, 
які постійно проживають у Німеччині, 
громадяни ЄС та громадяни Німеччини, 
які не володіють достатніми знаннями 
німецької мови. Діти, підлітки та молодь, 
які ще відвідують школу, нажаль не 
допускаються до участі в таких курсах.

Під час особистої зустрічі з Вами ми 
можемо провести безкоштовний тест 
на володіння мовою та будемо раді 
допомогти Вам знайти курс, що підходить 
само для Вас.

Актуальні курси

Інтеграційний курс для жінок

Інтеграційний курс для молоді

Загальний інтеграційний курс

Загальний інтеграційний курс

Загальний інтеграційний курс

Курси за підтримкою:
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(IK-54)
Початок курсу: 20.10.2022
Розклад занять: 12:30 - 15:45 (після обіду)
Обсяг курсу: 900 годин
   + орієнтаційний курс

(IK-55)
Початок курсу: 25.10.2022
Розклад занять: 13:00 - 16:15 (після обіду)
Обсяг курсу: 600 годин
   + орієнтаційний курс

(IK-58)
Початок курсу: 26.10.2022
Розклад занять: 12:30 - 15:45 (після обіду)
Обсяг курсу: 900 годин
   + орієнтаційний курс

(IK-56)
Початок курсу: 01.11.2022
Розклад занять: 17:00 - 20:15 (ввечері)
Обсяг курсу: 600 годин
   + орієнтаційний курс

(IK-57)
Початок курсу: 02.11.2022
Розклад занять: 17:00 - 20:15 (ввечері)
Обсяг курсу: 600 годин
   + орієнтаційний курс


