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Курси MiA спеціально для вас 

Ви хочете регулярно зустрічатися з іншими жінками? 

Ви хочете краще познайомитися з Німеччиною? 

Ви хочете більше дізнатися про догляд за дітьми,  
школи та професійне життя? 

Ви хочете легко вдосконалити свою німецьку  
у власному темпі?

Тоді курс MiA саме для вас.

MiA – це курс від жінок і для жінок. 

Курси MiA найчастіше проводяться в навчальній аудиторії.  
Тут ви маєте змогу обговорити теми, які є важливими для вас. 
При цьому ви можете покращити свою німецьку. 

Час від часу ви можете виходити разом на вулицю,  
наприклад, щоб оглянути місто.

Часто на курсах MiA також пропонується розвиток інших  
навичок, наприклад, шиття, співу або малювання. 

MiA – це курси, на яких жінки допомагають одна одній.  
Вони вселяють впевненість одна в одну. Для цього вони  
вчаться й дізнаються багато нового.



Де проводиться курс MiA?

Перейдіть за посиланням www.bamf.de/MiA. Тут наведено 
додаткову інформацію та перелік усіх організаторів курсів  
(так званих виконавців).

Як проходять курси MiA?

 
На цих курсах групи формуються  
виключно з жінок.  
Керівниця курсів – також жінка.

 
Інші жінки представляють вашу країну  
та інші країни світу.

 
Курс триває 34 години, розбиті на кілька 
тижнів або місяців.

 
Ви можете брати участь у трьох курсах.

 
Зміст курсу відповідає вашим потребам. 
За цим слідкує керівниця курсів.

 
Курс є абсолютно безкоштовним для вас. €
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https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursprogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html


Хто може брати участь?

 Для участі в курсі MiA вам має виповнитися щонайменше  
16 років. Ви не повинні мати атестату зрілості та диплому про 
середню професійну освіту німецького зразка. Крім того,  
ви маєте належати до однієї з таких три груп:   

 ■ ви іноземка й маєте дозвіл на постійне проживання  
в Німеччині.*

 ■ ви є пошукачем статусу біженця з Афганістану, Еритреї, 
Сомалі або Сирії.

 ■ ви є пошукачем статусу біженця та прибули до Німеччини 
до 1 серпня 2019 р; ви маєте дозвіл на проживання термі-
ном щонайменше три місяці. Країна вашого походження 
не є так званою безпечною країною. Ви працюєте або 
шукаєте роботу чи маєте дитину, яка зобов’язана відвіду-
вати школу.**

Якщо ви не знаєте, чи відповідаєте вищезазначеним  
критеріям, зверніться до організатора курсів. Він надасть  
вам додаткову допомогу. 

* Згідно з § 44 абз. 1 реч. 2 Закону про перебування іноземних громадян 
(AufenthG) або § 24 AufenthG. Жінки з країн Західної Європи, США,  
Канади та Австралії не мають права брати участь у курсах.

** Згідно з § 44 абз. 4 п. 1 Закону про перебування іноземних громадян 
(AufenthG).



Чому я можу навчитися на курсі MiA?

«Цей курс суттєво допо-
магає мені, адже я може 
вивчити нові слова». 

Омайма Юссеф

«Від курсу до курсу моя віра  
в себе росла і я почала аналізу-
вати своє майбутнє».

Атіка Бенц

«Тут, у жіночій групі,  
ми гарно проводимо час».

Адеба Каї Ґалі



Відвідайте нашу сторінку 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog
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