Primăria Vienei are PROIECTE gratuite pentru ROMÂNI: cursuri informative și de limba germană
Scris de Viena, Austria / Romanian Global News
Miercuri, 22 Mai 2019

Viena, care a fost desemnată pentru a 10-a oară capitala cu cea mai bună calitate a vieţii din
lume, vrea ca și noii veniți în capitala Austriei să aibă acces și să beneficieze de toate
oportunitățile pe care Viena poate să le ofere locuitorilor ei, transmite www.ziarulromanesc.at ,
preluat de Romanian Global News.

În acest scop Primăria Vienei, "MA 17 Integrationsmagistrat", te sprijină pe tine, ca nou-venit în
Viena, prin diferite programe.

Startcoaching este unul dintre aceste proiecte. Detalii aici http://www.startwien.at/ro/startcoach
ing

Ofertele proiectului Startcoaching sunt, printre altele, Seminarii în limba română, prezentate de
un român cu cunoștințe aprofundate despre viața în Viena pe teme importante cum ar fi:

-Conviețuirea în Viena

-Dreptul Muncii

-Cum să obții o locuința și multe altele.

Nu numai atât: pentru că Administrația Orașului vrea ca și tu, ca și nou-venit în Viena, să
beneficiezi de aceeași calitate a vieții ca toți ceilați cetățeni ai orașului, și să poți beneficia de
aceleași oportunități, a fost adoptat principiul care este deja consacrat și cunoscut în capitala
Vienei: "ajută omul să se ajute singur".
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De aceea, după ce ai reușit să te orientezi prin intermediul seminariilor de informare, în limba
română, primești sprijin pentru a urma un curs de limba germană, împreună cu trei cecuri în
valoare de 50 de euro fiecare, ca să nu trebuiască să te rogi de fiecare dată de cineva să te
ajute să dai un telefon sau să completezi un formular.

Pentru a afla și de alte proiecte care te sprijină să înveți limba germană vino la prezentările
organizate de MA17 prin Startcoaching.

Pe data de 08 iunie 2019 între orele 16 -18 are loc Modulul de informare "Convetuirea în
Viena".

Pentru mai multe detalii click aici: http://www.startwien.at/ro/module-informative?utf8=%E2%9
C%93&amp;module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&amp;module_search%5B
name%5D=&amp;module_search%5Bzipcode%5D=&amp;module_search%5Bstart_date%5D
=&amp;commit=Caut%C4%83
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