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Запрошення на безкоштовні 
курси німецької мови
для біженців з України

Приглашение на бесплатный курс немецкого языка
для беженцев из Украины

Invitation to a free German language course
For Ukrainian refugees

Einladung zum kostenlosen Deutschunterricht
für Geflüchtete aus der Ukraine

Перша екстрена допомога 
для вашого старту!

 
Первая помощь для хорошего 

старта! / Help for your  
first steps in Germany! /  

Erste Hilfe für einen  
guten Start! 



Ми від щирого серця 
вітаємо вас у Німеччині!
Як провідний у Німеччині Інститут для навчання та 
підвищення кваліфікації фахівців за різноманітними 
напрямками та спеціальностями, ми бажаємо підтримати 
вас та допомогти вам якомога швидше відчути себе себе 
впевненими у собі та щасливими.Перший курс німецької 
мови зможе допомогти вам у цьому.

Тому ми від щирого серця запрошуємо вас на 
безкоштовний онлайн курс німецької мови!

Переваги, що ви отримаєте:

• Ви зможете вивчити перші слова, словосполучення та 
фрази німецькою, які допоможуть вам у щоденному 
житті в Німеччині. 

• Ви отримаєте допомогу для найшвидшої орієнтації в 
Німеччині, наприклад в областях культури та 
звичайного побуту. 

• Вам не потрібні початкові знання німецької мови – 
УСІ ЗМОЖУТЬ З НАМИ НАВЧАТИСЯ. 

•  Ви зможете приймати участь у курсі онлайн, з 
будь-якого міста.  ВАЖЛИВО: для якісного навчання 
вам буде потрібен Вайфай.

• Цей курс є для вас повністю безкоштовним та не буде 
пов´язаний ні з якими вашими зобов´язаннями. 

Початок курсу: 06.04.2022  ̶  Можливо приєднатися 
до вже почавшемуся курсу у будь який час 
Час проведення занять: щосереди та  
щочетверга з 14:00 до 15:30 
Тривалість: 12 тижнів 
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Добро пожаловать  
в Германию!
Как один из самых больших представителей 
образовательных услуг в Германии, мы хотели бы 
поддержать Вас по прибытии в нашу страну для того, 
чтобы Вы познакомились с особенностями нашей страны 
и чувствовали себя как дома. Для этого основы немецкого 
языка могут Вам пригодиться. 

Мы приглашаем Вас на наш бесплатный онлайн курс 
немецкого языка! 

Преимущества для Вас:

• Вы выучите первые немецкие слова и фразы, которые 
Вы сможете применять в повседневной жизни. 

• Вы получите консультацию по вопросам пребывания в 
Германии, например, в области культуры и досуга.

• Вам не потребуется знание немецкого языка: Каждый 
может принять участие.

• Вы можете участвовать из любого места через доступ 
в Интернет. ВАЖНО: Для беспрепятственного 
участия требуется Wi-Fi.

• Участие для Вас совершенно бесплатно и не 
предполагает никаких обязательств. 

Начало: 6 ого апреля  ̶  Возможно присоединиться  
к уже начавшемуся курсу в любое время
Время: по средам и четвергам c 14:00 до 15:30 
Продолжительность:  12 недель
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Hello and welcome  
to Germany!
As one of Germany’s largest training companies, we would 
like to support you in your first steps in our country. Learning 
the German language will help you to get along in Germany 
and to feel more comfortable in your new environment.

Therefore, we cordially invite you to our free, live, and 
completely online German language course! 

Your benefits:

• You will learn vital German words and sentences  
to communicate better in everyday life.

• You will receive support for cultural and social  
orientation in Germany. 

• No previous knowledge is required: everyone  
can participate.

• You can participate from anywhere via the internet.  
Please note: WIFI is required for smooth participation.

• Participation is entirely free of charge for you and  
does not entail any obligations.

When: April 6th, 2022 – ongoing entry possible  
at any time later 
Time: Wednesdays and Thursdays 2 – 3:30 pm
Duration: 12 weeks
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Hallo und herzlich willkom-
men in Deutschland!
Als einer der größten deutschen Bildungsanbieter möchten 
wir Sie gerne dabei unterstützen, in unserem Land gut 
anzukommen, sich zurechtzufinden und wohlzufühlen. Erste 
Deutschkenntnisse können Ihnen dabei sehr gut helfen. 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein zu unserem 
kostenlosen Deutschkurs live über das Internet! 

Ihre Vorteile:

• Sie lernen erste deutsche Wörter und Sätze, mit denen 
Sie sich im Alltag besser verständigen können. 

• Sie erhalten Unterstützung bei der Orientierung in 
Deutschland, zum Beispiel in den Bereichen Kultur und 
Freizeit.

• Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich: Alle dürfen 
mitmachen.  

• Sie können von überall aus über das Internet teilneh-
men.  WICHTIG: Es wird WLAN benötigt für die reibung-
slose Teilnahme.

• Die Teilnahme ist für Sie vollkommen kostenlos und mit 
keinerlei Verpflichtungen verbunden. 

Start: 06.04.2022 – laufender Einstieg jederzeit 
nachträglich möglich 
Zeit: mittwochs und donnerstags  
von 14 bis 15:30 Uhr
Dauer: 12 Wochen
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Використовувайте для реєстрації

Телефон: 0049 40 79724763 (Понеділок-П´ятниця,  
    з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00)  
Електронну скриньку: ukraine@ibb.com

Ми також спілкуємося російською, англійською та 
німецькою! Ми завжди будемо вам раді!

Регистрация:

Телефон: 0049 40 79724763 (Понеділок-П´ятниця,  
    з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00)  
Электронная почта: ukraine@ibb.com

Мы говорим также на украинском, английском и 
немецком языках! Мы всегда будем  вам рады! 

Sign up for the course via phone call or email:

Phone:  0049 40 79724763 (Monday-Friday,  
10 am -12 pm and 1 - 3 pm)  
email:  ukraine@ibb.com

We speak English, Russian and Ukrainian! We are happy to 
be there for you and look forward to your participation!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! Ihre Anmeldung:

Telefon:  0049 40 79724763 (Montag-Freitag,  
  10-12 Uhr und 13-15 Uhr)   
E-Mail:  ukraine@ibb.com

Wir sprechen Englisch, Russisch und Ukrainisch!
Wir sind gern für Sie da und freuen uns auf Sie!
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