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Oferta odbycia kursu języka duńskiego
Data skierowania na kurs: ________________

Witamy
Ponieważ mieszkasz na terenie Gminy Horsens, możemy zaoferować Ci kurs języka duńskiego.
Udział w kursie języka duńskiego jest dobrowolny i możliwy w przeciągu 5 lat od
daty skierowania.
Oferujemy Ci odbycie kursu języka duńskiego w następującej szkole językowej:

Sprogcenter Midt

Emil Møllers Gade 30, 1
8700 Horsens
Telefon 76 25 99 25
www.sprogcentermidt.dk

Na czym polega kurs języka duńskiego
Kurs języka duńskiego daje Ci możliwość uczestniczenia w 3½-rocznej nauce języka duńskiego
i odbywa się w szkole językowej. Nauka ma miejsce w grupach w ciągu dnia, wieczorem lub w
soboty. W niektórych przypadkach możliwe jest również odbycie kursu w formie online lub w
formie mieszanej, gdzie nauka ma częściowo miejsce w szkole, a częściowo online.
Zostanie zaoferowany Ci kurs dopasowany do tych umiejętności, które zdobyłeś w swoim
kraju. Naukę duńskiego zaczniesz na odpowiednim dla Ciebie poziomie.
Kurs języka duńskiego składa się z 6 modułów, a każdy moduł odpowiada jednemu ”bonowi”
(duń. ”klip”). Każdy moduł zostaje zakończony testem, który należy zaliczyć w wyznaczonym
terminie. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym.
Przy rozpoczęciu kursu języka duńskiego otrzymujesz ilość ”bonów” odpowiadającą Twojemu
poziomowi. Jeśli jesteś osobą początkującą i nie mówisz po duńsku, otrzymasz 6 ”bonów”. Jeśli
w pewnym stopniu posługujesz się językiem duńskim, może się okazać, że rozpoczniesz kurs
od modułu 2. Wówczas otrzymasz tylko 5 ”bonów”.

Poniższa tabela zawiera przedział czasowy, w jakim należy zaliczyć poszczególne moduły.
Moduł 1

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4

Moduł 5

Moduł 6

4 miesiące

5 miesięcy

7 miesięcy

8 miesięcy

9 miesięcy

9 miesięcy

Łącznie
maks.
42 miesiące

Jeśli chcesz rozpocząć kurs w późniejszym terminie
Oferta dotycząca odbycia kursu języka duńskiego obowiązuje przez 5 lat od daty skierowania.
Dlatego też nie musisz zaczynać nauki od razu.
Pamiętaj o zgłoszeniu chęci przesunięcia daty rozpoczęcia kursu do szkoły
Sprogcenter Midt najpóźniej na miesiąc po dacie skierowania na kurs.
Jeśli nie złożysz pisemnej prośby o przesunięcie daty rozpoczęcia, Twój pierwszy „bon”
zostanie aktywowany na dwa miesiące od daty skierowania na kurs. Dotyczy to również, jeśli
nie zareagujesz na niniejszy list, nie pojawisz się w szkole i nie wpłacisz depozytu.
Jeśli chcesz przesunąć datę rozpoczęcia kursu języka duńskiego, możesz skontaktować się
bezpośrednio ze szkołą Sprogcenter Midt lub wypełnić i wysłać poniższy formularz poprzez
stronę internetową szkoły:
www.sprogcentermidt.dk/selvbetjening/.

Jeśli chcesz odbyć kurs w innej szkole językowej
Docelową szkołą, do której zostaniesz zapisany/-a na kurs języka duńskiego jest Sprogcenter
Midt w Horsens.
Jeśli chcesz odbyć kurs w innej szkole językowej, również istnieje taka możliwość. W takim
przypadku ważne jest, byś skontaktował/-a się z Centrum Pośrednictwa Pracy Jobcenter
Horsens i tam zgłosił/-a szkołę, w której chcesz rozpocząć naukę.

Depozyt
Kurs języka duńskiego jest finansowany przez Gminę Horsens.
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić do szkoły językowej depozyt w wysokości 2.000,00
DKK. Szkoła poinformuje Cię o zwrocie depozytu.
Jeśli pracujesz jako au-pair, obowiązek wpłaty depozytu Cię nie dotyczy.

Rejestracja
Aby zapisać się na kurs języka duńskiego należy wypełnić i wysłać do mnie załączony
formularz zgłoszeniowy drogą poczty elektronicznej. Możesz również skontaktować się ze mną
telefonicznie.
Serdecznie pozdrawiam,
Lise Thorsager
Pracownik ds. Integracji

Jobcenter Horsens
Nr bezpośredni: 76 29 48 61
Wyślij zabezpieczoną wiadomość drogą poczty elektronicznej Digital Post

