
 
Învățați germană în districtul Düren – 

Vă consiliem cu plăcere! 
 
 
 

Ușurați-vă viața, învățați germană! 

 
Dacă stăpâniți limba germană vă puteți găsi mai repede un loc de muncă, vă puteți ajuta mai bine 
copiii și vă veți orienta mai bine în Germania. De asemenea vă veți discerne mai bine drepturile în 
această țară. 
În districtul Düren aveți diverse posibilități de a învăța limba germană. În acest buletin informativ 
regăsiți toate adresele punctelor de consiliere și instituțiilor care ajută imigranții din districtul Düren 
cu sfaturi și asistență. 
Pe pagina principală a Centrului Comunal de Integrare regăsiți toate adresele furnizorilor activi de 
cursuri lingvistice. 

 
Cine poate participa la un curs de integrare? 

 
De la intrarea în vigoare a Legii Imigrării la 1 ianuarie 2005, persoanele din alte țări care imigrează 
legal în Germania și nu dețin un minim de cunoștințe de limba germană, trebuie să participe la un 
curs de integrare (pentru cetățenii EU și persoanele repatriate participarea este voluntară). În plus 
puteți participa voluntar, dacă trăiți legal în Germania și vorbiți germană puțin sau deloc. 

 
Ce este un curs de integrare? 

 
Acesta este compus din 600 - 900 de ore de curs de germană și 100 de ore de informații despre 
politică și sistemul social din Germania. 
La finalul cursului de integrare are loc un test de limbă la standard european (Diplomă de germană 
- nivelul B1). 

 
Cât costă un curs de integrare? 

 
Un curs de integrare costă 1,95 euro pe oră. 
Dacă nu aveți un loc de muncă sau câștigați puțini bani, este posibil să participați gratuit la curs. 
Cereți informații în acest sens de la punctele de consiliere de mai jos. 

 
Care sunt avantajele de care puteți profita? 

 
Dacă absolviți testul de limbă cu succes puteți primi cetățenie germană după numai 7 ani de 
rezidență legală și nu aveți nevoie de încă un test de limbă. 



 

Cine poate fi obligat să facă un curs? 

 
Autoritatea pentru străini sau job-com vă pot obliga să faceți un curs de germană dacă primiți șomaj II 
și aveți cu ajutorul cunoștințelor de germană șanse mai bune să vă găsiți un loc de muncă sau dacă 
vorbiți prea puțină germană și nu vă puteți ajuta copiii din acest motiv. 

 
Care sunt dezavantajele dumneavoastră dacă nu participați la un curs de integrare? 

 
Permisul dumneavoastră de ședere poate fi acordat pentru o perioadă scurtă. Nu primiți drept de 
rezidență, deci fără drept de ședere pe o perioadă nedeterminată în Germania dacă nu stăpâniți 
suficient limba germană. Și dacă doriți să vă naturalizați, trebuie să puteți vorbi și citi în germană 
suficient de bine. 

 
Mai multe informații sunt disponibile pe www.bamf.de 
 

Primiți consiliere și informații aici: 

 
Oferte de consiliere Instituție / Adresă Contact 

Consiliere pentru cei care caută un 
loc de muncă 

Agenția pentru Forțele de 
Muncă Düren 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integration- 
point@arbeitsagentur.de  Moltkestr. 49, 

52351 Düren 

Consiliere pentru refugiați și 
migrație 

Asociația Caritas pentru 02421 48145, 0241 48147 
 Regiunea Düren-Jülich e.V. bkorn@gst.caritas-dn.de 

 Kurfürstenstr. 10-12 ageerken@gst.caritas-dn.de 

 52351 Düren  
Consiliere refugiați Organizația Diaconului 02461 975614 

pentru districtul de nord District bisericesc luedeke@diakonie-juelich.de 

 Schirmerstr. 1a  
 52428 Jülich  
Café International Ev. Comuna Düren 02421 188187 
Centrul pentru Consiliere Wilhelm-Wester-Weg 1 hava.zaimi@evangelische- 
Socială și migrație 52349 Düren gemeinde-dueren.de 

SGB-II – consiliere  Administrația Districtuală 
Düren 

02421 22 17042 
(Șomaj II) job-com c.muschenich@kreis-dueren.de 

 Bismarckstr. 10  
 52351 Düren  
Autoritatea pentru Străini Administrația Districtuală 

Düren 
02421 22 2135 

Districtul Düren Bismarckstr. 16 abh@kreis-dueren.de 

 52351 Düren  
Consiliere școlară Administrația Districtuală 

Düren 
02421 22 1046110 
 
 

 

Centrul Comunal de Integrare Bismarckstr. 16 ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

 52351 Düren  
Serviciul pentru migrarea 
adolescenților 

SKF Düren 
Friedrichstr. 16 
52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
  

Aici regăsiți oferta completă de cursuri din Districtul Düren: 
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 
 
sau pe pagina Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF): 
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 
 

 

Bismarckstr. 16, 52351 Düren, 
Tel.: 02421-22 1046110, E-Mail: amt46@kreis-dueren.de 

 
 

mailto:bkorn@gst.caritas-dn.de
mailto:ageerken@gst.caritas-dn.de
mailto:luedeke@diakonie-juelich.de
mailto:c.muschenich@kreis-dueren.de
mailto:abh@kreis-dueren.de
mailto:ki-sekretariat@kreis-dueren.de
mailto:spitz-venrath@skf-dueren.de

