
 

 

Простий шлях до німецьких інтеграційних курсів для українських 

біженців 

 

KVHS Peine є визнаним постачальником інтеграційних курсів відповідно до Закону 

про імміграцію. Два кроки до інтеграційного курсу. 

Біженці з України можуть бути прийняті на інтеграційний курс за заявою BAMF відповідно 

до статті 44 (4) Закону про проживання. Участь безкоштовна. Після схвалення BAMF ви 

автоматично (офіційно) будете звільнені від витрат. 

 

1-й крок: 

Якщо ви маєте право взяти участь в інтеграційному курсі від BAMF, ви можете 

зареєструватися у нас у KVHS Peine. 

Будь ласка, запишіться на прийом за телефоном або електронною поштою за адресою: 

 

Карен Ріхтер 

(05171) 401-3192 

k.richter@kvhs-peine.de 

  

Ніколь Iнгверсен-Песендорфер  

(05171) 401-3142 

n.ingwersen-pesendorfer@kvhs-peine.de 

  

2-й крок: 

Будь ласка, приходьте до реєстрації за адресою Stederdorfer Str. 8/9, 31224 Peine,1. 

поверх, кімната 5. 

Будь ласка, принесіть:  

 право на участь ( die Berechtigung zur Teilnahme) 

 звільнення від вартості (die Kostenbefreiung) 

 Ваше посвідчення особи з фотографією (паспорт) 

Інформацію українською та російською мовами  

до інтеграційного курсу та професійного мовного курсу та додаткову інформацію про 

в'їзд, проживання, консультаційні послуги та працевлаштування в Німеччині можна 

знайти тут: BAMF Ukraine 
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Einfacher Zugang zu Integrationskursen Deutsch für ukrainische 

Geflüchtete 

 

Die KVHS Peine ist anerkannter Träger von Integrationskursen nach dem 

Zuwanderungsgesetz. Zwei Schritte zum Integrationskurs. 

Geflüchtete aus der Ukraine können gem. § 44 Abs.4 AufenthG auf Antrag durch das BAMF 

zum Integrationskurs zugelassen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mit der Zulassung 

durch das BAMF erhalten Sie automatisch (von Amts wegen) die Kostenbefreiung. 

1. Schritt: 

Mit der Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs vom BAMF können Sie sich 

bei uns in der KVHS Peine anmelden. 

Bitte vereinbaren Sie dazu telefonisch oder per Mail einen Termin bei: 

 

Karin Richter 

(05171) 401 – 3192 

k.richter@kvhs-peine.de 

 

Nicole Ingwersen-Pesendorfer 

(05171) 401 – 3142 

n.ingwersen-pesendorfer@kvhs-peine.de 

 

2. Schritt: 

Zum Anmeldetermin kommen Sie in die Stederdorfer Str. 8/9, 31224 Peine,1. Etage, Zimmer 

5. 

 

Bitte bringen Sie mit: 

 die Berechtigung zur Teilnahme 

 die Kostenbefreiung 

 Ihren Lichtbildausweis (Pass) 

 

Informationen in ukrainischer und russischer Sprache 

zum Zugang zum Integrationskurs und Berufssprachkurs und weitere Informationen zur 

Einreise, zum Aufenthalt, zu Beratungsangeboten sowie zur Erwerbstätigkeit in Deutschland 

finden Sie hier: BAMF Ukraine 
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