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1. Подати заяву на курс
ви зможете у вівторок та п’ятницю з 9:00 по 15:00 в нашому офісі,кімната E3. 
При собі мати посвідчення особи або паспорт. Заповнюєтезаяву на 
затвердження BAMF (Управління з питань міграції та біженців).Ми допоможемо 
заповнити заяву німецькою мовою. Потім надсилаємо

BAMF і чекаємо на схвалення щоденного інтеграційного мовного курсу.

2. Тест на визначення рівня німецької мови
Після того, як ви отримали дозвіл на відвідування інтеграційного курсувід 
BAMF, необхідно визначити Ваш рівень мови.Будь-ласка, надішліть нам лист 
на імейл адресу bieberm@iik-duesseldorf.de та призначте зустріч длятесту.
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Тест на визначення рівня німецької мови складається з двох частин:письмової 
та усної. За результатом тесту Вас буде направлено довідповідного рівня курсу.

3. Реєстрація
Після тестування ви зможете зареєструватися на інтеграційний курс.

Навчання проводиться щодня (з понеділка по п’ятницю) по п’ять уроківна день. 
Курс для початківців триває сім місяців.

Чекаємо на вас в нашій школі! Дякуємо, що ви з 
нами!



1. Application
Come to room E3 in our office on Tuesday or Friday between 9:00 and 15:00 with 
your Passport or ID, so we can fill out your application for the Office for Migration 
and Refugees (BAMF) together.

Then we will send in the application and wait for the BAMF admission to your daily 
integration course.

2. Placement Test
After receiving your Admission, please make an appointment for your placement 
test with with the E-Mail-Address bieberm@iik-duesseldorf.de.

This placement test, consisting of a written part and an oral one, is meant to 
determine how good your German is already, so we can sign you up for the 
appropriate course.

 3. Sign-up
After completing the test, you can sign up for an Integration Course with us.

The course takes place daily with five lessons each day, and for beginners it usually 
takes seven months.
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 1. Antragstellung
Kommen Sie mit Ihrem Ausweis oder Reisepass dienstags oder freitags zwischen 
9:00 und 15:00 Uhr zu uns ins Büro E3, um mit uns zusammen den Antrag für die 
Zulassung vom BAMF auszufüllen.

Danach schicken wir den Antrag ab und warten auf die Zulassung vom BAMF zum 
täglichen Integrationskurs.

2. Einstufungstest
Nachdem Sie ihre Zulassung erhalten haben, verabreden Sie unter der E-Mail-
Adresse bieberm@iik-duesseldorf.de einen Termin für einen Einstufungstest.

Dieser Einstufungstest, welcher aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil 
besteht, soll Ihre bisherigen Deutschkenntnisse testen, damit wir Sie in einem für 
Sie passenden Kurs anmelden können.

3. Anmeldung
Nachdem Sie den Test gemacht haben, können Sie sich bei uns für einen 
Integrationskurs anmelden.

Dieser Kurs findet täglich für je fünf Unterrichtsstunden statt und dauert für 
Anfänger regulär sieben Monate.

Wir freuen uns wenn Sie sich für einen Kurs bei uns 
entscheiden.


