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T Ofertă pentru cursuri de daneză
Data de referință: ________________

Bine ați venit
Pentru că locuiți în municipalitatea Horsens, vă putem oferi cursuri de daneză.
Cursurile de daneză sunt voluntare și sunt valabile 5 ani de la data de referință.
Vi se oferă cursuri de daneză la:
Sprogcenter Midt (Centrul de limbă Midt)
Emil Møllers Gade 30, 1
8700 Horsens
Telefon 76259925
www.sprogcentermidt.dk

În ce constau cursurile de daneză
Cursurile vă oferă acces la 3½ ani de ore de limba daneză și au loc la centrul de limbă.
Cursurile se predau în grupe de zi, seară sau sâmbăta. În anumite cazuri sunt posibile ore
online sau o combinație de online și prezență fizică.
Cursurile vor corespunde premiselor dumneavoastră. Veți începe cu acel nivel de daneză, care
vi se potrivește.
Cursurile sunt împărțite în 6 module, fiecare modul corespunzând unui clip. Fiecare modul se
termină cu un test, care trebuie trecut într-un interval de timp determinat. La finalul tuturor
modulelor va fi un examen scris și oral.
Când începeți cursurile, vi se va acorda un anumit număr de clipuri, care corespund nivelului
dumneavoastră. Dacă nu știți daneză deloc, veți primi 6 clipuri. Dacă, dimpotrivă, știți ceva
daneză, este posibil să începeți cu modulul 2. Atunci veți primi doar 5 clipuri.
Tabelul următor arată cât timp aveți la dispoziție pentru a trece diferitele module.
Modul 1
4 luni

Modul 2
5 luni

Modul 3
7 luni

Modul 4
8 luni

Modul 5
9 luni

Modul 6
9 luni

În total max.
42 luni

Dacă doriți să începeți mai târziu
Oferta pentru cursurile de daneză este valabilă 5 ani de la data de referință. De aceea, nu este
necesar să începeți imediat.
Dacă doriți amânarea începerii cursurilor, este important să comunicați acest lucru
celor de la Sprogcenter Midt cel mai târziu o lună de la data de referință.

Dacă nu faceți cerere scrisă și nu solicitați amânare, primul clip va fi activat la două
luni de la data de referință. Acest lucru este valabil și dacă nu reacționați la această
scrisoare, dacă nu vă prezentați la centrul de limbă și dacă nu plătiți depozitul.
Dacă doriți să amânați începerea cursurilor, fie contactați direct Sprogcenter Midt, fie
completați și trimiteți formularul de pe pagina de internet a centrului:
http://www.sprogcentermidt.dk/selvbetjening/

Dacă doriți un alt centru de limbă
Inițial veți fi trimis la Sprogcenter Midt (Centrul de limbă Midt) din Horsens.
Dacă doriți să participați la un alt centru, aveți această posibilitate. Atunci, este
important să contactați centrul de muncă (jobcenter) Horsens și să ne informați unde
doriți să participați la cursuri.

Depozit
Cursurile de daneză sunt plătite de municipalitatea Horsens.
Înainte de a putea începe cursurile, va trebui să plătiți centrului de limbă un depozit
de 2000 de coroane daneze .
Dacă sunteți au-pair, nu trebuie sa plătiți depozit.

Înregistrare
Vă înregistrați pentru cursurile de daneză prin a completa și a-mi trimite formularul
atașat prin poșta digitală. Sunteți binevenit/ă și să mă contactați telefonic.
Cu stimă
Lise Thorsager
Angajat în echipa de integrare
Centrul de munca (jobcenter) Horsens
Tel. direct: 76294861
Trimiteti mail securizat prin Digital Post

