Informationen zu Integrationskursen (Sprachkursen)
Die Zulassungsanträge zu Integrationskursen der ukrainischen Flüchtlinge werden in den Regionalstellen des Bundesamtes
dezentral bearbeitet. Für die geflüchteten Ukrainer im Landkreis Hildesheim bedeutet dies, die Anträge an folgende Adresse zu
übersenden:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Münchenstraße 12
38118 Braunschweig
z. Hd. Herrn Claas
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass dem Antrag folgende Unterlagen beigefügt sein müssen:
-Ausweiskopie des ukrainischen Passes
-ein Nachweis, dass der Flüchtling in Deutschland eine AE nach § 24 AufenthG erhalten wird/ erhalten hat. Das kann sein:
-die bereits erteilte AE nach § 24
- eine Fiktionsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die Person eine AE nach § 24 AufenthG erhalten soll
- ein anderes Schreiben der ABH, aus dem hervorgeht, dass beabsichtigt ist, der Person eine AE nach § 24 AufenthG zu
erteilen
- ein Eintrag im AZR, aus dem hervorgeht, dass beabsichtigt ist, der Person eine AE nach § 24 AufenthG zu erteilen
Die Ukrainer*innen werden derzeit automatisch kostenbefreit. Ein Nachweis über den Leistungsbezug ist somit aktuell nicht
erforderlich. Nach Erhalt der Zulassung kann sich die Person bei einem der Kursträger zum Einstufungstest anmelden. Das läuft
in Hildesheim zentral über die VHS.
https://www.vhs-hildesheim.de/programm/deutsch-integration/beratungstermine

Інформація про інтеграційні курси (мовні курси)
Заявки на вступ до інтеграційніх курсів для українських біженців обробляється децентралізовано в регіональних
відділеннях Федерального відомства.
Українські біженці з району Хільдесхаму повинні подавати заяву за такою адресою:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Münchenstraße 12
38118 Braunschweig
z. Hd. Herrn Claas

ВАЖЛИВО: Зверніть увагу, що заявка повинна містити такі документи:
- копія паспорта громадяна/громадянки України
- Доказ того, що біженець у Німеччині має або матиме дозвіл на перебування (AE) відповідно до § 24 Це посвідчують
наступні документи:
вже наданий дозвіл на перебування (AE) згідно з § 24
свідоцтво (Fiktionsbescheinigung), що свідчить про те, що oсоба має отримати дозвіл на перебування AE
відповідно до § 24 AufenthG
інший лист від Управління з прав іноземців (ABH) про те, що управління має намір надати особі дозвіл на
перебування (AE) відповідно до розділу § 24 Закону про проживання
запис у центральному реєстрі іноземців (AZR) про те, що управління має намір надати особі дозвіл на
перебування (AE) відповідно до розділу § 24 Закону про проживання

Наразі інтеграційні курси для українців є безкоштовними. Тому підтвердження про отримання соціальних пільг в цьому
випадку не потрібно. Після отримання дозволу, особи можуть зареєструватися для проходження мовного тесту в в одній з
мовних шкіл. В Хільдесхаймі це проводиться центрально в Volkshochschule Hildesheim:
https://www.vhs-hildesheim.de/programm/deutsch-integration/beratungstermine

