
 

Uyum kursları
 

Dil kursu ve  
oryantasyon kursu

dasJOBKONZEPT
Ernst-Giller-Straße 20 A, 35039 Marburg

Telefon +49 6421 59072-55 
Telefon +49 6421 59072-56 

info@dasjobkonzept.de
www.dasjobkonzept.de

Otobüs hatları:
Hauptbahnhof durağında duran tüm otobüs hatları.
Hauptbahnhof durağından Ernst-Giller-Straße 20 A 
adresine yürüyerek yakl. 5 dakikada ulaşırsınız.

dasJOBKONZEPT nerede?
Ernst-Giller-Straße 20 A, 35039 Marburg

Sizi kim bilgilendirir? 
Petra Diegel-Manz 
Daniela Seim-Brestel  
Rita Neidhardt    
dasJOBKONZEPT
Telefon: +49 6421 59072-55
Telefon: +49 6421 59072-56
E-posta: info@dasjobkonzept.de

Kimler katılabilir?  
Uyum kurslarına yabancılar, sürgünden dönenler, 
iltica hakkına sahip kişiler ve mülteciler katılabilir. 

Katılımcılar ekseriyetle Federal Göçmen ve Mülteci 
Dairesi tarafından bir (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge) maliyet muafiyeti alırlar.

Kurslar ne zaman başlıyor?
Başlangıç tarihlerini Kursnet bünyesinde bulabilir 
veya telefonla öğrenebilirsiniz 
+49 6421 59072-56.

Kurslar ne kadar sürer?
Dil kursu (600 saat) ve oryantasyon kursu 
(100 saat) haftada 5 gün ve her biri 4 ders saati 
ile gerçekleşir.
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Kurslar
Uyum kursları yabancılar, sürgünden dönenler, 
iltica hakkına sahip kişiler ve mültecilere 
yöneliktir. Kurslarda katılımcılar Almanca 
dilini öğrenir ve Almanya‘daki yaşam koşulları 
hakkında bilgilendirilirler.

Hedef, göçmenlerin günlük hayatlarını yardımsız 
yönetebilmeleridir. Bu sayede katılımcıların 
Almanya‘daki hayata bakış açıları ve iş piya-
sasında fırsatları iyileştirilmelidir.

Uyum kursu bir dil kursu ve bir oryantasyon 
kursu içerir ve toplamda 700 ders saatinden 
oluşur.
 

İçerikler
Dil kursunda Almanca dilinin temel bilgisi 
günlük konuların yardımı ile öğretilir.

Dil kursunun konuları
• Kişisel ilişkiler ve irtibatlar
• Alışveriş
• İkamet
• Para
• Sağlık – hastalık
• Okul – meslek – iş dünyası
• Serbest zaman
• Güncel konular

Nasıl öğrenirsiniz?
•  Benzer ön bilgiye sahip bir grup içinde ders

İçerikler
Oryantasyon kursu sosyal açıdan önemli 
konular hakkında ek bilgi sağlar.

Oryantasyon kursu ile katılımcılar Alman 
devletinde ve toplumda kendilerini daha iyi 
yönlendirmeyi öğrenir.

Oryantasyon kursunun konuları
• Hukuk düzeni

•  Tarih – Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 
oluşum ve gelişimi

• Almanya’da kültürel yaşam

HEDEF Dil kursu Oryantasyon kursu

UYUM  
DİL İLE  

BAŞLAR


