Oferta nauki języka duńskiego
Data skierowania:

Serdecznie witamy w gronie mieszkańców gminy Horsens.
Niniejsza oferta nauki języka duńskiego jest skierowana do osób mieszkających na terenie gminy Horsens.

Ważne
Oferta nauki języka duńskiego obejmuje 3,5 letni kurs językowy, który należy ukończyć w ciągu 5
lat. Skorzystanie z oferty szkoły językowej jest dobrowolne, przy czym osoby zainteresowane
nauką duńskiego bezpośrednio lub w terminie późniejszym muszą zadeklarować chęć
uczestnictwa w kursie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania niniejszego pisma i ustalić datę
rozpoczęcia nauki.
Okres 5 lat jest liczony od daty skierowania, także w przypadku niepodjęcia dalszych kroków
wskazanych w skierowaniu, tzn. niezgłoszenia się do szkoły lub niewpłacenia depozytu.
Istnieje możliwość odroczenia rozpoczęcia nauki języka duńskiego. W tym celu należy w terminie
jednego miesiąca od daty skierowania wystąpić na piśmie z wnioskiem o odroczenie do właściwej
szkoły językowej. W przypadku niezłożenia pisemnego wniosku o odroczenie, kurs zostanie
uznany za rozpoczęty i pierwszy voucher zostanie aktywowany.

Proponowany kurs języka duńskiego prowadzi szkoła Sprogcenter Midt, Emil Møllers Gade 30, 1,
8700 Horsens, telefon 76 25 99 25. Datą skierowania do szkoły jest data niniejszego pisma.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie dołączonego formularza i
przesłanie go w ciągu miesiąca od daty skierowania do biura pośrednictwa pracy Jobcenter Horsens lub
skontaktowanie się ze szkołą językową Sprogcenter Midt.

Aby odroczyć rozpoczęcie nauki języka duńskiego, należy w terminie jednego miesiąca od daty skierowania
skontaktować się ze szkołą Sprogcenter Midt, Emil Møllers Gade 30, 1, 8700 Horsens – telefon 76 25 99 25
lub wypełnić formularz dostępny na stronie www.sprogcentermidt.dk/selvbetjening/ i przesłać go do
szkoły.

Depozyt
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić depozyt w wysokości 2 000,00 DKK na konto szkoły językowej,
która także udziela bliższych informacji dotyczących zwrotu wpłaconego depozytu. Nauka języka jest
finansowana z funduszy gminy Horsens.
Osoby zatrudnione przy opiece nad dzieckiem (au-pair) są zwolnione z obowiązku wpłaty depozytu, i nie ma
własnej opłaty.

Zgłoszenie
Proponowany kurs języka duńskiego prowadzi szkoła językowa Sprogcenter Midt w Horsens. Aby skorzystać
z kursu organizowanego przez szkołę inną niż proponowana, należy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego pisma poinformować nas o szkole własnego wyboru.
Szkoła oferuje naukę języka duńskiego w systemie dziennym lub wieczorowym oraz w soboty.
Realizacja programu nauczania
Nauka języka duńskiego jest prowadzona na jednym z trzech poziomów, w zależności od stopnia
znajomości języka przez uczestnika kursu. Każdy z poziomów kończy się egzaminem ustnym i
pisemnym. Zajęcia odbywają się w godzinach przed- lub popołudniowych.
Kurs języka duńskiego jest podzielony na moduły, a każdy moduł kończy się testem. Moduł 1,
obejmujący 6 voucherów, jest przeznaczony dla osób nieznających języka duńskiego. Vouchery należy
wykorzystać w ciągu 5 lat przeznaczonych na naukę. Osoby, które posiadają już pewną znajomość
języka duńskiego, mogą rozpocząć naukę od np. Modułu 2, gdzie otrzymują 5 voucherów.
Voucher uprawnia do pobierania nauki przez określoną ilość czasu, przy czym nie dłużej niż do testu
kończącego dany moduł. W module 1 do testu należy przystąpić w ciągu 4 miesięcy, w module 2 – w
ciągu 5 miesięcy. W poniższej tabeli został przedstawiony czas obowiązywania poszczególnych
voucherów w ramach każdego z modułów.
Rozkład voucherów w ramach modułów

Język duński poziom 1

Język duński poziom 2

Język duński poziom 3

Moduł 1

4 miesiące

Moduł 1

4 miesiące

Moduł 1

4 miesiące

Moduł 2

5 miesięcy

Moduł 2

5 miesięcy

Moduł 2

5 miesięcy

Moduł 3

7 miesięcy

Moduł 3

7 miesięcy

Moduł 3

7 miesięcy

Moduł 4

8 miesięcy

Moduł 4

8 miesięcy

Moduł 4

8 miesięcy

Moduł 5

9 miesięcy

Moduł 5

9 miesięcy

Moduł 5

9 miesięcy

Moduł 6

9 miesięcy

Moduł 6

9 miesięcy

Moduł 6

9 miesięcy

Razem maks.

42 miesiące

Z pozdrowieniami
Lise Thorsager
Specjalista ds. integracji
Tel. bezp.: 76 29 48 61
Adres e-mail: joblt@horsens.dk

42 miesiące

42 miesiące

Formularz zgłoszeniowy na kurs języka duńskiego

Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie języka duńskiego
Zajęcia dzienne 2 pełne dni w tygodniu
Zajęcia popołudniowe 2 dni w tygodniu w godz. 17:00-19:50
Zajęcia sobotnie w godz. 9:00-13:15

Imię i nazwisko ____________________________________________________
Adres __________________________________________________
Numer CPR ______________________________________________
Telefon _______________________________________________
Adres e-mail ____________________________________________________

Formularz należy wysłać do:
Lise Thorsager
Jobcenter Horsens
Samsøgade 3
8700 Horsens

