
Kostenfreier Deutschkurs für Ukrainer und Ukrainerinnen 

  
Безкоштовний курс німецької мови для українців 
 
S470x, викладач пані Шмід-Класс, Sprachstudio Silcherstraße 27, 89278 Nersingen-Leibi 
Дати проведення: 16 ранку, щовівторка та щочетверга з 09.30 год до 11.30 год, з 26.04.22 по 
21.06.22 
 
S470x, Dozentin Frau Schmid-Klass, Sprachstudio Silcherstraße 27, 89278 Nersingen-Leibi 
Termine: 16 Vormittage, jeweils Dienstags und Donnerstags von 09.30h bis 11.30h, 26.04.22 bis 
21.06.22 
 
 
Дорогі українці, 

Щоб полегшити ваше перебування в Німеччині та зламати мовні бар'єри, ми пропонуємо вам 
безкоштовний курс німецької мови. Протягом 9 тижнів ви будете вивчати основи німецької 
мови і нового сценарію двічі на тиждень. Ми хочемо допомогти вам вести прості розмови і 
легше орієнтуватися в громадських місцях. Курс проходить в присутності*. 
 
Будь ласка, введіть своє поточне місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер 
мобільного телефону під час реєстрації. 
Підручник: 
 
Наступні правила корони застосовуються до навчання віч-на-віч:  
1. Потрібен сучасний доказ: протестований, вакцинований, видужав. 
(Вітається, якщо кожен учасник також приносить негативний сертифікат тесту на кожну 
годину (макс. 24 години) 
2. Всі учасники зобов'язані носити медичну маску. 
 
Підручник: Люди А1.1 
 
Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, 
 
um Ihren Aufenthalt in Deutschland zu erleichtern und sprachliche Barrieren abzubauen, bieten 
wir Ihnen einen kostenlosen Deutschkurs an. Über einen Zeitraum von 9 Wochen lernen Sie 
zweimal pro Woche die Grundlagen der deutschen Sprache sowie die neue Schrift kennen. Wir 
möchten Ihnen damit helfen, einfache Gespräche zu führen und sich im öffentlichen Raum leichter 
zu orientieren. Der Kurs findet in Präsenz* statt.  
 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren aktuellen Aufenthaltsort, Ihre Mailadresse und 
Handynummer an. 
 
Lehrbuch: Menschen A1.1 
 
Für den Präsenzunterricht gelten folgende Corona-Regelungen:  
1. Ein aktueller Nachweis ist erforderlich: getestet, geimpft, genesen. 
(Begrüßt wird, wenn jeder Teilnehmer zusätzlich einen negativen Testnachweis zu jeder Stunde 
(max. 24 Stunden alt) mitbringt) 
2. Alle Teilnehmenden sind zum Tragen einer medizinischen Maske verpflichtet.  
 
 
Anmeldung zum Kurs über unsere Homepage www.vhs-neu-ulm.de  
 
 
 

http://www.vhs-neu-ulm.de/

