
Almancaya ek olarak, vhs 
Offenbach'ta başka birçok dili 
öğrenebilirsiniz. Mesleki konular, 
sağlıklı yaşam ve sporla ilgili etkinlikler de 
mevcuttur. Kurslarımızda ayrıca bilgisayar 
ve akıllı telefon kullanımı veya eğitim 
hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Günlük 
yaşamınızda sizi destekleyecek diğer birçok 
öğrenme fırsatını da sunuyoruz.

www.vhs-offenbach.de

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

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

Otobüs ve metro ile ulaşım
Duraklar: OF Marktplatz, OF Rathaus
Otobüs:  101, 102, 103, 104, 105, 106, 

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

Yayın Tarihi: Ekim 2020. Değişiklik hakkı saklıdır.

Vhs Offenbach'ta

Almanca öğrenin 

Sınavlar 
Alman dili için aşağıdaki sınavları ve testleri 
sunuyoruz:

• Vatandaşlığa kabul testi / “Almanya’da 
yaşam” testi

• telc Deutsch A1, B1, B2, C1

• telc Deutsch B1-B2 bakım

• Göçmenler için Almanca Testi
(DTZ, entegrasyon kursunu bitirme testi)

Zaten katıldığınız bir kurs varsa, kursa 
kaydolunuz. Aksi takdirde, tıpkı ders kayıtlarında 
olduğu gibi, kayıt için önceden tavsiye alınması 
gerekmektedir.

Tüm sınav tarihleri www.vhs-offenbach.de 
adresindedir.

Volkshochschule
Offenbach am Main
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Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts



Bizi arayınız.
Görüşme için randevu alınız: 

069 8065 3142. 

Bize ulaşabileceğiniz gün ve saatler:

Pzt, Sal, Per, Cum    09.00 - 12.00  
                 Pzt, Per    14.00 - 16.00

Ayarlanan randevu için vhs,
Berliner Straße 77, 
63065 Offenbach’a geliniz. 

Evraklarınıza bakacağız. 
Yanınızda getirmeniz gereken evraklar:

• Pasaport veya kimliğinizi gösteren diğer 
belgeler (orijinal)

• Entegrasyon kursuna katılma hakkı 
(varsa)

• Entegrasyon kursuna katılma zorunluluğu 
(varsa)

Ayrıca şu bilgileri de sağlamalısınız:

• Soyad
• Ad
• Adres 
• SEPA Otomatik ödeme talimatı (IBAN,BIC)

1.

2.

Kaydolma – Adım AdımAlmanca Öğrenimi
Vhs Offenbach, Almanca Öğrenimi için 
birçok kurs sunmaktadır. Kurslar, sabah,
öğlen ve akşam mevcuttur.

Almanca kursları
Öğrenme seviyeleri: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (GER)

Entegrasyon kursları
Bu kurslar şunlardan oluşur:

• 600 Almanca Dersi

• Göçmenler için Almanca Testi (A2-B1)

• 100 Ders Saati Oryantasyon Kursu (ülke 
bilgisi, siyaset, tarih, Almanya’da yaşam)

• “Almanya’da yaşam” testi

Ayrıca özel entegrasyon kursları da vardır:

Okuma-yazma öğrenme kurslarında hem 
Almanca alfabesi hem de Almanca okuma ve 
yazma öğreneceksiniz. 

Kadın kursları,sadece kadınlara yönelik Almanca 
kurslarıdır. Çocuklarınızla (14 yaşına kadar) 
kurslar sırasında ücretsiz olarak ilgilenilecektir.

Mesleki Dil Kursları (DeuFöV)
Meslekle ilgili Almanca (B2) öğrenirsiniz.

Entegrasyon kursları Federal 
Göçmen ve Mülteci Dairesi 
(BAMF) tarafından tanınır ve 
finanse edilir. 

BAMF'den alınan yetki ile 
daha az ödeme yaparsınız.• E-posta adresi

• Doğum tarihi 
• Telefon numarası

Ardından bir dil testi çözeceksiniz. 
Sizin için doğru kursu bulacağız.

Kurs saatlerinde vhs'ye geliyorsunuz.

Kurstan sonra, kursa katıldığınıza dair bir 
sertifika alacaksınız.

ABC
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