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ORTSGEMEINDE LANGENLONSHEIM 
 
 
 
 
 
 

 
Інформація 
 

Langenlonsheim, 21.04.2022 

 
 
Шановні пані та панове! 
 
Дякуємо за участь у нашій зустрічі в церковній залі минулого тижня. Тим часом я узагальнив 
важливу інформацію. 
 
Інформація від служби соціального захисту населення: 
 
Усі люди, які прибувають, повинні прийти до асоціації муніципалітетів Лангенлонсхайм-
Стромберг для реєстрації (Naheweinstraße 80, 55450 Langenlonsheim, тел. 06704929-27/-28, 
buergerbuero@vg-ls.de 
 
Для отримання соціальної допомоги або фінансової підтримки заявки необхідно подати до 
нашого відділу соціального забезпечення (Naheweinstraße 80, 55450 Langenlonsheim, пані 
Еблінг 06704-929-54 n.ebling@vg-ls.de або пані Сандер 06704-929-14 m.sander@vg -ls.de 
Існують також так звані «довідки про хворобу», які потрібні, якщо потрібен візит до лікаря. 
 
Кожна особа також має бути зареєстрована в еміграційній службі районної адміністрації Бад-
Кройцнах за номером 0671-803-1377. 
 
 
Консультація молодіжної міграційної служби (вік до 27 років) 
 
Молодіжна міграційна служба підтримує молодих людей у віці від 12 до 27 років в їх 
інтеграції в Німеччині. Особливо, коли йдеться про мовну, соціальну, шкільну та професійну 
інтеграцію. Ми також супроводжуємо вас до, під час і після мовних курсів. 
Ольга Шайковська доступна для консультації: тел.: 0671 4836418, моб.: 0151 40242775, e-
mail: Olga.Shaikovsky@ib.de та 
Крістін Сквара: тел. 0671 4836419, мобільний: 0151 40242752, електронна пошта: 
Christine.Skwara@ib.de у вашому розпорядженні. 
 
Також ми надаємо регулярні консультаційні послуги. Час і місце поки не повідомляються. 
Порада має відбуватися в рамках мовних курсів у Лангенлонсхаймі. 
На цій сторінці ви можете отримати початкову інформацію про навчання в Німеччині 
https://ukraine.rlp.de/de/kita-und-schule-shkola-ta-ditjachii-sad/ 
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Поради, надані організацією соціального захисту працівників Рейнланд-Пфальц (віком 
від 27 років) 
 
Безкоштовні консультації з різних напрямків: 
Інформація про інтеграційні та мовні курси 
Інтеграційна підтримка біженців та мігрантів на основі потреб 
Звернення до інших спеціалістів та консультаційних служб 
Допомога з питаннями про роботу та соціальне забезпечення 
Консультації з питань імміграційного законодавства та права проживання 
Підтримка визнання іноземних освітніх кваліфікацій. 
 
Консультації безкоштовні та конфіденційні та можуть надаватися рідною мовою, якщо 
потрібно. Консультація для українських біженців з перекладачем організовується щовівторка 
з 26 квітня 2022 року з 14:00 до 16:00. При необхідності ми можемо організувати зустрічі з 
перекладачами для українських біженців у будь-який час. 
Контакти Джейн Гітонга-Тюшен та Джерджі Ходжа, тел.: 0671 920 38 647 
Електронна пошта: Gjergji.Hoxha@AWO-Rheinland.de 
 
 
Мовний курс: Пропозиція Gudrun Christ 
 
Німецька мова для іноземців (лише для дорослих) 
 
Керівництво: пані Христа (добровільно) 
Розташування: Realschule plus в Langenlonsheim, приватна квартира (Lalo) або приміщення 
місцевої громади 
Обсяг: 2 х 2 уроки на тиждень 
Початок і дати: ще відкриті, бажано на початку травня 
Кількість учасників: близько 4-6 осіб 
Підручник: ще відкритий 
Він призначений дати людям базовий словниковий запас 
Будь-які витрати: місцева громада Лангенлонсхайма їх покриє 
Реєстрація безпосередньо в Gudrun Christ, тел. 06704 1571, електронна пошта 
gudrun.christ@web.de 
 
Мовні курси: пропозиції від VHS Langenlonsheim 
 
Volkshochschule VHS – це навчальний заклад для дорослих. Заплановано два різних курси 
 
1. Курс початкової орієнтації (лише для дорослих) 
 
Обсяг: 300 уроків (по 45 хвилин) 
5 днів X 4 уроки на тиждень = 20 уроків = 15 тижнів. 
Керівництво: п. Н. Кущ 
Дата: 3 ранку та 2 дня, 
Початок: ще відкрито; якомога швидше після затвердження BAMF 
Розташування: Realschule plus в Лангенлонсхаймі 
Кількість учасників: від 18 осіб 
Підручник: Роздатковий матеріал БАМФ 
Витрати: оплачує BAMF 
Цільова група: шукачі притулку з незрозумілими перспективами залишитися. 
Цей курс не включає іспит і не є курсом офіційної мови 
Він покликаний дати людям базовий словниковий запас і допомогти їм 
знайти свій шлях у типових ситуаціях. 
Мінімальна кількість учасників: 18 осіб 
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Після закінчення початкових орієнтаційних курсів участь в інтеграційному курсі BAMF 
можлива з вересня 2022 року. Цей курс включає 600 годин навчання, триває 9 місяців і 
завершується отриманням сертифікату TELC A2-B1. Консультація та реєстрація можуть 
відбутися у липні 2022 року з пані Шайковською (контакт див. вище). Інтеграційні курси 
проходять у нашому приміщенні IB Bad Kreuznach, Salinenstr. 39а замість цього. 
 
2. Попередній курс для початкового ознайомчого курсу (лише для дорослих) 
 
2 дні х 3 години на тиждень 
Керівництво: п. Н. Кущ 
Початок: 1 тиждень травня, час ще відкритий. 
Розташування: Realschule plus в Лангенлонсхаймі 
Кількість учасників: від 12 осіб 
Підручник: ще відкритий 
Витрати: понесе місцева громада Лангенлонсхайма 
Цільова група: шукачі притулку з незрозумілими перспективами залишитися, які зацікавлені в 
початковому орієнтаційному курсі. 
Надання першого словникового запасу. 
Курс закінчується, як тільки починається курс №2. 
 
На всіх курсах ми намагаємося зробити догляд за дітьми можливим одночасно, якщо це 
необхідно (див. Соціальна робота дитячого садка) 
 
Питання та реєстрація (німецька, англійська, французька) 
Sylvia Vollmer 
Тел.06707 9699044 
Електронна пошта info@vhs-langenlonsheim.de 
Розклад дзвінків: пн.-пт. з 10:00 до 17:00 
 
 
Пропозиція соціальної роботи дитячого садка: 
 
Ми намагаємося запропонувати догляд за дітьми паралельно з мовними курсами. Це 
організовує соціальний працівник дитячого садка Catalina Figueroa Espinosa, тел. 0170 
2270535, електронна пошта: kita.sozialarbeit@langenlonsheim.de. Детальніше про це ви 
дізнаєтесь після реєстрації та до початку мовних курсів. 
Пані Figueroa Espinosa також є контактною особою з усіх питань, що стосуються соціальної 
роботи в дитячому садку. 
 
 
Дитячі садки та школи в Лангенлонсхайме 
 
Скриня зі скарбами дитячого садка I та II: На жаль, наразі всі місця в садочках зайняті черги. 
Разом з мамами дітей дитсадкового віку ми шукаємо можливі рішення. Перш за все, потрібно 
зареєструвати дітей на відвідування садочка, щоб ми знали, скільки дітей шукає місця для 
догляду за дітьми. Будь ласка, зареєструйтеся у пані Шларб, тел. 06704 1019, електронною 
поштою на адресу schatzkiste@langenlonsheim.de або безпосередньо за допомогою 
реєстраційної форми (можна знайти на www.schatzkiste-lalo.de у розділі Концепція - Форми) 
 
Початкова школа (1-4 класи): Зв'яжіться з ректором Тrappen, тел. 06704 961619 або 
електронною поштою на schulleitung@gs-lalo.bildung-rp.de або sekretariat@gs-lalo.bildung-
rp.de 
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Realschule Plus (з 5-го класу): Зв'яжіться з ректором Hock, тел. 06704 9339-0 або 
електронною поштою daniela.hock@sonnenbergschule-lalo.de 
 

Вітаємо культуру Лангенлонсхайма 
 
Разом п’ємо каву, щоб пізнати один одного та обмінятися досвідом між приймаючими сім’ями 
та біженцями 
Створення цифрової дошки для біженців (пошук-пропозиція!?) 
Допомога у пошуку або виборі спортивного/музичного клубу чи хобі, наприклад, двох 
найбільших спортивних клубів 
www.tv-lalo.de 
www.tsv-langenlonsheim-laubenheim.de 
 
За бажанням ми зберемо та втілимо інші клуби чи пропозиції для країни та знайомства. 
Контактна особа Gaby Conrad, тел. 06704 961513 або електронна адреса: 
conrad.gaby@gmx.de 
 
 
Вітальні пропозиції для дітей та сімей 
 
У короткостроковій перспективі ми плануємо організувати зустріч та ігри для німецьких та 
українських сімей на прилеглій території дитячого садка Шацкісте, які потім також будуть 
супроводжуватися педагогічно. Як тільки будуть відомі деталі, ми опублікуємо відповідне 
повідомлення на головній сторінці. 
 
 
Майбутній обмін інформацією 
 
Починаючи з наступного тижня, ми розміщуватимемо всі подальші новини та інформацію для 
наших нових українських співгромадян та їхніх господарів/орендодавців на домашній сторінці 
місцевої громади Лангенлонсхайма (www.langenlonsheim.net) під заголовком «Aktuelles», щоб 
ми могли також інформувати вас за короткий термін. 
 
Сподіваюся, що ця інформація дасть вам хороший огляд. Якщо у вас виникли запитання, 
скористайтеся наданими адресами. Звичайно, ви також можете зв’язатися зі мною 
безпосередньо в будь-який час, якщо у вас виникнуть запитання. 
 
Ми дуже сподіваємося, що таким чином ми зможемо зробити свій внесок у те, щоб ви 
почувалися з нами бажано та комфортно. 
 
З найкращими побажаннями 
 
Bernhard Wolf 
місцевий мер 
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