MIA-Onlinekurs auf B1-Niveau bei Hilfe von
Mensch zu Mensch e.V.
In den MIA-Kursen werden die Teilnehmerinnen
unterstützt, ihre Stärke zu sehen, selbstbewusster
und unabhängiger zu werden. Themen, die die
Frauen in ihrem persönlichen und beruflichen Alltag
beschäftigen, sind Gegenstand des Kurses.
Kursstart: Montag 13. Juni
Wann: montags von 9.30 bis 11.30 Uhr
Kursumfang: 34 Zeitstunden
Kursferien: von 11.07.2022 bis 31.07.2022
Mia-Kurs ist ausschließlich für Frauen:
 mit einem auf Dauer angelegten
Aufenthaltsstatus,
 ab Vollendung des 16. Lebensjahres,
 aus allen Ländern außerhalb Westeuropas,
Nordamerikas sowie Australiens,
 aus der Ukraine und nicht-ukrainische
Staatsangehörige und staatenlose mit
Daueraufenthaltsrecht in der Ukraine.

MIA- Onlinekurs на рівні Б1 від організації
«Допомога від людини до людини»
Під час курсу учасницям допомагають побачити
свої сильні сторони, стати більш впевненими в
собі та незалежними. Висвітлюються теми, які
хвилюють жінок у їхньому особистому та
професійному повсякденному житті.
Початок курсу: понеділок, 13 червня
Коли: щопонеділка з 9.30 до 11.30
Обсяг курсу: 34 години
Канікули: з 11.07.2022 по 31.07.2022
MIA-Kurs призначений виключно для жінок:
 зі статусом постійного проживання в
Німеччині,
 з 16 років,
 з усіх країн за межами Західної Європи,
Північної Америки та Австралії,
 з України та неукраїнських громадянок та
осіб без громадянства, які мають дозвіл на
постійне проживання в Україні.

MIA-Onlinekurs auf A1-Niveau bei Hilfe von
Mensch zu Mensch e.V.
In den MIA-Kursen werden die Teilnehmerinnen
unterstützt, ihre Stärke zu sehen, selbstbewusster
und unabhängiger zu werden. Themen, die die
Frauen in ihrem persönlichen und beruflichen Alltag
beschäftigen, sind Gegenstand des Kurses.
Kursstart: Mittwoch 15. Juni
Wann: mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr
Kursumfang: 34 Zeitstunden
Kursferien: von 11.07.2022 bis 31.07.2022
Mia-Kurs ist ausschließlich für Frauen:
 mit einem auf Dauer angelegten
Aufenthaltsstatus,
 ab Vollendung des 16. Lebensjahres,
 aus allen Ländern außerhalb Westeuropas,
Nordamerikas sowie Australiens,
 aus der Ukraine und nicht-ukrainische
Staatsangehörige und staatenlose mit
Daueraufenthaltsrecht in der Ukraine.

MIA- Onlinekurs на рівні A1 від організації
«Допомога від людини до людини»
Під час курсу учасницям допомагають побачити
свої сильні сторони, стати більш впевненими в
собі та незалежними. Висвітлюються теми, які
хвилюють жінок у їхньому особистому та
професійному повсякденному житті.
Початок курсу: середа, 15 червня
Коли: щосереди з 9.30 до 11.30
Обсяг курсу: 34 години
Канікули: з 11.07.2022 по 31.07.2022
MIA-Kurs призначений виключно для жінок:
 зі статусом постійного проживання в
Німечині,
 з 16 років,
 з усіх країн за межами Західної Європи,
Північної Америки та Австралії,
 з України та неукраїнських громадянок та
осіб без громадянства, які мають дозвіл на
постійне проживання в Україні.

