
Bestimmt haben Sie ganz viele Fragen zum Leben
in Norddeutschland. Der Kurs „Willkommen in
Schleswig-Holstein“ bündelt grundlegende
Informationen und Hilfsangebote.

You probably have a lot of questions about
life in northern Germany. The course
"Welcome to Schleswig-Holstein" bundles
basic information and o�ers of help.

У вас наверняка есть много вопросов
о жизни на севере Германии. Курс
"Добро пожаловать в Шлезвиг-Гольштейн"
объединяет основную информацию и
предложения помощи.

У вас, напевно, є багато запитань про
життя в Північній Німеччині. Курс
«Ласкаво просимо до Шлезвіг-Гольштейн»
містить основну інформацію та
пропозиції допомоги.

Kostenlos. 
Auf Ukrainisch und Russisch, Englisch
und Deutsch.

Damit die Orientierung in Deutschland
leichter wird!

Unsere Themen:
- Kultureller Austausch
- Sprachpartnerschaften
- Weiterbildungsangebote
- Ehrenamtliches Engagement
- Flüchtlingsprojekte
- Hilfe- und Beratungsstellen
- Studieren in Schleswig-Holstein
- Frauenvereine und -unterstützung
- Berufsorientierung und beru�iche Integration

Jetzt informieren!
www.futurelearnlab.de/welcome

Free of charge. 
In Ukrainian and Russian, English
and German.

To make your orientation in
Germany easier!

Our topics:
- Cultural exchange 
- Language partnerships
- Further education
- Volunteer work
- Refugee projects
- Help and advice centres
- Studying in Schleswig-Holstein
- Women's associations and support
- Vocational orientation and integration

Get involved now!
www.futurelearnlab.de/welcome  

Бесплатно. 
На украинском и русском, английском и
немецком языках.

Для облегчения ориентации в Германии!

Наши темы:
- Культурный обмен
- Языковое партнерство
- Дальнейшее образование
- Волонтерская работа
- Проекты для беженцев
- Центры помощи и консультирования
- Учеба в Шлезвиг-Гольштейне
- Женские ассоциации и поддержка
- Профессиональная ориентация
  и интеграция

Получите информацию прямо сейчас!
www.futurelearnlab.de/welcome

Безкоштовно. 
Українською та російською,
англійською та німецькою мовами.

Для полегшення орієнтації у
Німеччині!
 

Наші тем:
- Культурний обмін
- Мовне партнерство
- Пропозиції безперервної освіти
- Волонтерська робота
- Проекти біженців
- Довідково-консультаційні центри
- Навчання в Шлезвіг-Гольштейн
- Жіночі клуби та підтримка
- Професійна орієнтація та професійна
  інтеграція

Отримайте інформацію прямо зараз!
www.futurelearnlab.de/welcome

Ласкаво просимо в
Шлезвіг-Гольштейн

Добро пожаловать в
Шлезвиг-Гольштейн

Welcome to
Schleswig-Holstein

Willkommen in
Schleswig-Holstein
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