Пропозиції вивчення мови та дозвілля для українських переселенців у Лангені
Зустрічі для дорослих з дітьми і без
Сімейні зустрічі у центрі матері і дитини
Зустрічі для українських мам з дітьми і родин. Ці зустрічі супроводжують волонтери, які
можуть допомогти з перекладом та процесом інтеграції. Також запрошуємо на зустрічі
осіб, які приймають у себе і допомагають переселенцям з України.
Місце: Сімейний центр ZenJa, Zimmerstraße 3, 63225 Langen
Час: Четвер 10-17 години
Контакти : info@zenja-langen.de , 06103 53344
Сайт: http://www.zenja-langen.de/rund-ums-zenja/neuigkeiten/396-welcome-ukraine
Кавова зустріч у центрі сім‘ї (Katharina-von-Bora-Haus)
Жінки з дітьми і без можуть познайомитися за горнятком кави, поспілкуватися та
обмінятися інформацією.
Місце проведення: Katharina-von-Bora-Haus, Westendstraße 70, 63225 Langen
Час проведення: вівторок 16 -18 години, четвер 15-17 години
Контактна особа: Katharina Braun
Контакти: familienzentrum@langen.de, тел.: 06103 203-823
Зустрічі для вивчення мови для жінок з дітьми чи без
«Граємось вивчаючи мову»
У невеликій групі жінки та їх діти до 3х років у ігровій формі вивчають німецьку.
Запрошуємо всіх жінок, які ще зовсім не знають мови. У зустрічі можуть брати участь
діти до 3х років.
Місце: Farnweg 85, 63225 Langen
Час : Середа і Четвер 10:30 – 12:30
Організатор: Katharina Braun
Контакт: familienzentrum@langen.de , 06103 203-823
«Розмовляємо німецькою»
Кожного Вівторка у сімейному центрі у рамках організовуваних зустрічей можна взяти
участь у програмі «розмовляємо німецькою». Вивчаємо основи і виконуємо елементарні
вправи.
Місце: Katharina-von-Bora-Haus, Westendstraße 70, 63225 Langen
Час: Вівторок 16-18 години
Організатор: Katharina Braun
Контакт: familienzentrum@langen.de , 06103 203-823
Мовний курс
Якщо Ви бажаєте вивчати німецьку мову і невпевнені, який саме курс для Вас
підходить, Ви можете звернутися до «Clearingstelle Deutsch“.
Контактна особа: Johanna Didihum, координаційний центр „Miteinander“
Час проведення: четвер, 12:30-14:30
Контакти: johana.dudichum@awo-of-land.de, тел.: 06103 9079678
Мовні курси з волонтерами для початківців:
1-й курс: щовівторка та щочетверга, 10:00-12:00.
Місце проведення: зупинка Begegnungszentrum, Elisabethenstraße 59a, 63225 Langen
2–й курс: щочетверга, 13:30-15:30 та щоп’ятниці, 12:00-14:00
Seite 1 von 3

Місце проведення: зупинка Begegnungszentrum, Elisabethenstraße 59a, 63225 Langen
Необхідна попередня реєстрація на курс!
Контактна особа: Astrid Hattenberg
Контакти: migration@langen.de
Мовні курси (без догляду за дітьми) пропонуються також у:
Мовна школа Volkshochschule Langen (vhs)
Курс: 22-1-073С
Місце проведення: Kulturhaus (будинок культури) Altes Amtsgericht, Darmstädter Straße
27, 63225 Langen
Період проведення: середа, 20 квітня 2022 - середа, 20 липня 2022
Дні курсів: щопонеділка та щосереди, 9:00-12:00
Реєстрація за номером телефону 06103 9104-60 або email: vhs@langen.de
Internationaler Bund (IB)
Robert-Bosch-Straße 24
63225 Langen

Avicenna
Amperestraße 3-5

06103 20556-0
BZ-Langen@ib.de

06103 5099-797
langen@avicenna-ev.de

Пропозиції для дітей та молоді
Пропозиція танцювальної школи для дітей та молоді від 2-18 років
Пропонуються місця для дітей та молоді для занять у танцювальній школі на
безкоштовні основі до кінця року. Відповідно до віку пропонуються наступні курси : для
дітлахів до 3х років, дитячі танці від 3х років, Videoclip Dancing, Hip-Hop, Break Dance.
Місце: Tanzschule Uwe Mundt, Südliche Ringstraße 61, 63225 Langen
Час: в залежності від обраного курсу
Організатор: Herr Uwe Mundt
Контакт : info@tanzschule-mundt.de , 06103 570500
Центр для молоді в Лангені
Центр для молоді відкритий з понеділка по п’ятницю з 13:00.
 для молоді з 11 років щосереди та щочетверга з 16:00 відкрито бістрокафе.
 діти та підлітки віком від 8 років, яким до вподоби музика, мають можливість
протягом пасхальних канікул з 19 по 2-3 квітня взяти участь у музичному кемпі
Tut-Klong-La.
Місце: Nördliche Ringstraße 96 - 98, 63225 Langen
Час: центр відчинений з Понеділка – П´ятницю з 13 години
Контакт: info@juz-langen.de , 06103 203-675
Сайт: http://www.juz-langen.de/
Інші пропозиції
Станція техобслуговування велосипедів adfc Langen / Egelsbach
На даній СТО ремонтуються велосипеди та можуть бути віддані українським
біженцям за
символічну плату.
Адреса: Berliner Allee 39, Langen, вхід через вулицю Im Ginsterbusch
Години роботи: щовівторка, 14:00-18:00
Контакти: euler.langen@t-online.de тел.: 06103 29697
Seite 2 von 3

Клуб силових видів спорту Langen e.V.
Клуб силових видів спорту пропонує біженцям із України безкоштовні заняття. Участь
можлива для дітей віком від 12 років та дорослих. Догляд за дітьми не пропонується.
Місце проведення: Zimmerstraße 1, 63225 Langen
Контактна особа: Eric Voigt
Контакти: gs@ksv-langen.de, тел.: 06103 52855
Необхідна реєстрація та пред’явлення посвідчення особи
Stand: 14.04.2022
Kontakt für weitere Auskünfte / Контакти стосовно інших питань::
Stadt Langen/Fachstelle Migration/Koordinationsstelle Miteinander
Telefon: 06103 203-541
E-Mail: miteinander@langen.de
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