
Erste Informationen zu Leben und Arbeiten in Österreich 

Die Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) bieten Ukrainerinnen 
und Ukrainern einen ersten Überblick über das Leben und Arbeiten in Österreich. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖIF informieren Sie zu Deutschkursen, zum Einstieg in 
den Arbeitsmarkt sowie zu den Grundzügen des Gesundheits- und Bildungssystems in 
Österreich und beantworten Ihre offenen Fragen. Die Orientierungskurse sind kostenlos und 
werden auf Ukrainisch gedolmetscht.

Online-Termine

02.05. 09:00 – 13:00

13.05. 09:00 – 13:00

16.05. 09:00 – 13:00

23.05. 09:00 – 13:00

31.05. 09:00 – 13:00

Inhalte 

 — Wie komme ich zu meinem Deutschkurs?

 — Wie finde ich rasch Arbeit und wer hilft mir dabei?

 — Wie funktioniert das österreichische Gesundheitssystem?

 — Wie funktioniert das österreichische Schul- und Bildungssystem

Orientierungskurs für  
Ukrainerinnen und Ukrainer

Informieren Sie sich auch über Präsenz- Termine 
in Ihrem Integrations zentrum. 

Für weitere Informationen und zur  Anmeldung 
wenden Sie sich bitte an die Ukraine- Infohotline 
des ÖIF (+43 1 715 10 51 – 120).
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Базова інформація стосовно життя та роботи в Австрії 

Ознайомчий курс Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF) пропонує українцям дізнатися про 
основні аспекти життя та роботи в Австрії. Працівники Австрійського інтеграційного фонду 
проінформують Вас стосовно курсів німецької мови, ринку праці, основ освіти й охорони 
здоров’я, а також зможуть відповісти на всі Ваші запитання. Ознайомчі курси є безкоштовними 
та перекладатимуться українською мовою.

Дати онлайн-зустрічей

02.05. 09:00 – 13:00

13.05. 09:00 – 13:00

16.05. 09:00 – 13:00

23.05. 09:00 – 13:00

31.05. 09:00 – 13:00

Програма 

 — Як я можу записатись на курси німецької мови?

 — Як я можу швидко знайти роботу і хто мені в цьому допоможе?

 — Як працює австрійська система охорони здоров’я?

 — Як працює австрійська шкільна та освітня система?

Про офлайн зустрічі Ви можете дізнатися у Вашому 
Інтеграційному центрі.

За детальною інформацією та записом звертайтеся 
на гарячу лінію Австрійського Інтеграційного 
Фонду для українців (+43 1 715 10 51 – 120).

Ознайомчий курс  
для українців
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