
Изучаване на 
немски език във 
VHS Offenbach

Volkshochschule
Offenbach am Main
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Изучаване на немски език
VHS Офенбах предлага много курсове за 
изучаване на немски език. Те се провеждат 
сутрин, обед и вечер.

Курсове по немски език
Степени на изучаване: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (GER)

Курсове за интеграция
Тези курсове включват:

• 600 учебни часа немски език

• тест по немски език за лица, пристигнали в 
страната (A2-B1)

• ориентировъчен курс от 100 учебни часа 
(странознание, политика, история, животът в 
Германия)

• тест „Животът в Германия“

Предлагат се и специализирани курсове за 
интеграция:

В курсове по ограмотяванеще научите азбуката, 
както и да четете и пишете на немски език. 

Курсовете за жени са курсове по немски език 
само за жени . За Вашите деца (до 14 години) по 
време на курсовете се полагат безплатни грижи.

Професионални езикови курсове (DeuFöV)
Вие ще изучавате професионален немски език (В2).
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Обадете ни се. Уговорете си час за 
разговор: 

069 8065 3142. 

Можете да ни намерите в следното време:

пон., вт., четв., пт.:  09:00 — 12:00 ч 
        пон., четв.: 14:00 — 16:00 ч.

Елате в уговорения час във VHS, 
Berliner Straße 77, 
63065 Offenbach 

Ще прегледаме Вашите документи.  
Трябва да носите следните документи:

• международен паспорт или други 
документи за самоличност (оригинал)

• удостоверение, че имате право да 
участвате в курсове за интеграция 
(ако притежавате такова)

• документ, с който Ви задължават да 
участвате в курс за интеграция 
(ако притежавате такъв)

Трябва да посочите също следните данни:

• фамилно име
• собствено име
• адрес 
• SEPA-разрешение за дебитиране (IBAN, BIC)
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Записване — стъпка по стъпка

• имейл адрес
• дата на раждане 
• телефонен номер



Курсовете за интеграция 
се признават и подпомагат 
от Федералната служба за 
миграция и бежанци (BAMF). 

Ако сте получили право за 
участие от BAMF, ще платите 
по-малко.

След това ще положите езиков тест.  
Ние ще определим правилния курс за Вас.

Курсовете се провеждат във VHS.

След завършване на курса ще получите 
удостоверение за участие в него.

3. 

 
5. 
 



Изпити 
Предлагаме следните изпити и тестове 
по немски език:

• тест при придобиване на гражданство по 
натурализация/тест „Животът в Германия“

• telc Немски A1, B1, B2, C1

• telc Немски B1-B2 сектор „Грижи“

• Германия за лица, пристигнали в страната 
(тест по немски език за пристигнали в 
страната лица, заключителен тест на курса 
по интеграция)

Ако вече участвате в курс, записването става 
в рамките на този курс. В останалите случаи 
преди записване е необходима предварителна 
консултация, както при записване за курсовете.

Всички дати за провеждане на изпити са 
публикувани на  
www.vhs-offenbach.de.



Във VHS Офенбах освен немски 
език можете да изучавате и 
много други езици. Освен това 
се предлагат курсове по професионални 
теми, здравословен начин на живот и спорт. 
Можете също да научите нещо от нас и за 
работата с компютър и смартфон, или във 
връзка с възпитанието на децата. Предлагат 
се и много други учебни форми, които да Ви 
помогнат в ежедневния живот.

www.vhs-offenbach.de

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

vhs Offenbach, Berliner Straße 77,  
63065 Offenbach a. M.

Достъп с автобус и метро  
спирки: OF Marktplatz, OF Rathaus 
 
автобус: 101, 102, 103, 104, 105, 106,  

120, OF 30, F-41, 551, 661
метро:    S1, S2, S8, S9

Актуалност на информацията: октомври 2020 г. Запазваме си правото на промени.

Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts


