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kursist

Ind i sproget – ud i livet

Pris:

Velkommen til Slagelse Sprogcenter
Som hovedregel kan du lære dansk på Slagelse
Sprogce nter, hvis du:
 e r m inimum 18 år gammel,
 har e t cpr-nummer og bopæl i Danmark
 har boet i Danmark i m indre e nd 3½ år
Dit opholdsgrundlag afgør, hvilke regler der gælder for dig.
De r sk e lnes mellem om du er selvforsørgende eller indgår i
e t inte grationsprogram:

Du sk al betale et depositum på kr. 1.250,- når du
tilm e lder dig sprogcentret. Du får dit depositum tilbage,
når du stopper på sprogce ntret.
De ltagerbetaling for e t modul e r k r. 2.000,- De t skal du
be tale, før du begynder undervisningen på et modul.
O BS: (Au-pair personer skal ikke betale depositum eller
de ltagerbetaling.)

Du e r se lvforsørgende, når du e r i Danmark :






for at arbejde eller studere , eller
som medfølgende ægtefælle, eller
som familiesammenført e fter EU -reglerne, eller
som au pair

Tilmelding:
Du k an læse mere på vore s hjemmeside
www.slage lse sprogcenter.dk og du er altid velkommen til
at k ontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

For selvforsørgende gælder f ølgende betingelser:
Mail: sprogcenter@slagelse.dk
Du får tildelt e t klippekort med op til seks k lip fordelt på 42
m åneder. Hvert e nkelt klip repræsenterer e t modul på
danskuddannelsen. (se bagsiden)
De rfor har du re t til danskundervisning i op til 3½ år inden
for e n 5-årig uddannelsesperiode. Dit k lippekort tæller fra
datoen på det brev, k ommunen sender dig om
danskundervisning.

Te le fon: 5857 5530
Kontore t har åbent for personlig og telefonisk henvendelse
dagligt fra 9.45-14.

NB! Det er meget vigtigt, at du sætter dig ordentligt
ind i klippekortsordningen og gyldighedsperioden for
de enkelte klip.
Hvis du ik ke består e n m odultest inden for den fastsatte tid,
blive r e t nyt klip automatisk aktiveret på samme modul.
De t be tyder, at du har færre klip til de efterfølgende
m oduler.
Du k an udskyde starten af e t modul, hvis du før modulets
start har givet sprogcentret skriftlig besked om dette ønske.

Se k lippekort

