
 

Information zu den Deutschkursen für UkrainerInnen an der Volkshochschule Wedel 

Інформація щодо умов запису українок і українців на курси німецької мови у вищій народній школі у місті Ведель (Volkshochschule 

Wedel) 

An der Volkshochschule Wedel (vhs) finden ab 9. Mai 2022 

folgende Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine statt:                                                                

9 травня 2022 року вищій народній школі в місті Ведель 

(Volkshochschule Wedel) стартують наступні курси німецької 

мови для біженців з України:   

1. Deutschkurs für Menschen, die die lateinische Schrift nicht 

beherrschen. 

1. Німецька мова для тих, хто не володіє латиницею. 

2. Deutschkurs für Menschen, die die lateinische Schrift 

beherrschen, aber kein Deutsch sprechen. 

2. Німецька мова для тих, хто володіє латинським шрифтом, 

але не володіє німецькою мовою. 

3. Deutschkurs für Menschen, die schon Deutsch gelernt haben. 3. Німецька мова для тих, хто вже вивчав німецьку мову. 

Alle Kurse finden im Haus der vhs in der Zeit von 14 – 18 Uhr 

statt: ABC-Straße 3 

(Bushaltestelle Bei der Doppeleiche – Bus 189 nach 

Blankenese, ab S-Wedel alle 10 Minuten). 

Всі курсі проходитимуть у приміщенні вищої народної школи 

з 14-18 год. за адресою ABC-Straße 3 (автобусна зупинка Bei 

der Doppeleiche, де зупиняється автобус, що відправляється 

з вокзалу Ведель кожні 10 хвилин і їде в напрямку 

Blankenese). 

Die Kurse enden in der zweiten Juliwoche. Курси закінчуються в середині липня. 

Pro Kurs stehen 20 Plätze zur Verfügung. Bei Bedarf werden 

mehr Kurse eingerichtet. 

Кількість місць на кожному курсі - 20. 

За потреби буде створено додаткові курси. 

Am Mittwoch, 27. April, und Freitag, 29. April gibt es die 

Möglichkeit, sich für diese Kurse anzumelden (ab 9.00 Uhr) 

У середу, 27 квітня та п’ятницю, 29 квітня, є можливість 

зареєструватися на ці курси (9 год) 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende Dokumente mit: Для реєстрації візьміть з собою наступні документи: 

● Pass, - паспорт, 

 

 

 

    Fiktionsbescheinigung 

(von der Ausländerbehörde), 

 

 

 

 

-довідка про дозвіл на проживання (Fiktionsbescheinigung), 

видана відомством у справах іноземців (Ausländerbehörde), 

● Meldebescheinigung von Wedel oder Terminnachweis für die 

Abholung der Meldebescheinigung. 

-справка щодо реєстрації за місцем проживання у місті 

Ведель або підтвердження назначеного прийому з метою 

отримання цієї справки. 

Bei der Anmeldung wird eine Ukrainisch- / Russisch-

Übersetzerin helfen. 

Під час запису на курс допомагатиме перекладач, який 

володіє українською/російською мовами. 

Im Anschluss an diese Kurse finden ab Mitte August 

Integrationskurse statt. Die Antragstellung für diese 

Integrationskurse erfolgt an offenen Terminen im Mai, die noch 

bekanntgegeben werden. 

Після цих курсів з середини серпня розпочнуться 

інтеграційні курси. Заявки на інтеграційні курси можна буде 

подати у травні. Коли саме це можна буде зробити, буде 

повідомлено пізніше. 

Wir freuen uns sehr, dass wir den Geflüchteten diese 

Möglichkeiten bieten können, und hoffen, dass der Erwerb der 

Sprache Ihnen auf Ihrem weiteren Weg hilft. 

Ми дуже раді, що можемо надати біженцям з України цю 

можливість і сподіваємося, що опанування мови допоможе 

Вам у Вашому подальшому житті. 

Ihre Volkshochschule Wedel Ваша вища народна школа (Volkshochschule Wedel) 

 


