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Passo
Curso de
integração e idiomas
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Criar contatos,
engajar-se e
informar-se mais

Se você quer viver na Alemanha, você deve aprender
alemão. Isso é importante ao procurar por trabalho,
preencher contratos, apoiar aos seus filhos na escola
ou ao conhecer novas pessoas. Além disso, você
deve aprender algumas coisas sobre a Alemanha,
por exemplo, sobre a história, a cultura e as leis.
Tudo isso você vai aprender no curso de integração.

Deggendorf oferece anualmente uma variedade de
atrações culturais com a possibilidade de encontro
entre pessoas de diferentes origens. Informe-se sobre
nossas programações culturais nos seguintes sites:

Seu 4 contato:

o aqui:

Provedores de cursos de integração e cursos de
línguas em Deggendorf.

www.buntes-deggendorf.de

IFP Schulungszentrum
Hindenburgstr. 33
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/4498
E-Mail: deggendorf@ifp-fortbildung.de
Homepage: www.ifp-fortbildung.de

Caso você busque informações adicionais, lhe recomendamos os sites aqui listados.

Volkshochschule Deggendorfer Land e.V.
Amanstr. 11
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/32015-0
E-Mail: info@vhs-deggendorf.de
Homepage: www.vhs-deggendorf.de
Bildungszentrum ISA GmbH
Graflinger Straße 29
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/38313106
E-Mail: n.franz@isa-bildung.de
Homepage: www.isa-bildung.de

www.deggendorf.de
www.plattling.de
www.landkreis-deggendorf.de

para llegar en la comarca de Deggendorf
y sentirse bien en su nuevo entorno.

Benvenuto!

Seu 5 contato:

أهالً سهالًو

Vítámtě!

Bienvenida!

Você pode buscar mais informações com:
Integrationsbeauftragter Stadt Deggendorf
Oliver Antretter
Tel.: 0179/2015039
E-Mail: oliver.antretter@deggendorf.de
Büro „Bürgerarbeit“ na prefeitura de Deggendorf
Franz-Josef-Strauß-Str. 3, 94469 Deggendorf
Integrationsbeauftragte der Stadt Plattling
Integrationsbeirat Plattling
Olesja Maximovitsch
Tel: 0163/2351609
E-Mail: maxi.wol@web.de
IMPRESSUM

bfz Deggendorf
Poststraße 2
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/37122-0
E-Mail: info.deggendorf@la.bfz.de
Homepage: www.bfz.de

5 etapas

Landratsamt Deggendorf
Ausländeramt SG 52
Herrenstraße 18
94469 Deggendorf
Tel.: 0991-3100-0
Bildquellennachweis:
Gebäude Landratsamt © Landratsamt Deggendorf
Tourismusbilder © Landratsamt Deggendorf

Karşilama!

Välkomna!
Добро пожаловать!

Welcome!

Bienvenue!
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Passo
Registro
de residência

Se você se mudou para a cidade de Deggendorf, você
tem que se registrar, assim como todos os outros
membros de sua família, na prefeitura da respectiva
cidade.
Seu 1 contato:
No escritório de registros de sua nova cidade, você
precisará registrar sua nova residência.
Avisos e informações sobre a sua nova moradia serão
fornecidos na prefeitura pelo representante do conselho
municipal da cidade.
Contato, horários e outras informações à comunidade
podem ser encontrados na página oficial da cidade de
Deggendorf
www.landkreis-deggendorf.de
Ponto:

 Landkreis
 Städte, Märkte & Gemeinden“
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Passo
Requerimento
de autorização de
residência e de trabalho

Os cidadãos da UE não precisam de uma autorização
de residência. Uma reunião com o escritório de
imigração também não é necessária.
Cidadãos não pertencentes a UE precisam de uma
autorização de residência e trabalho.
Informações legais sobre os direitos dos estrangeiros
podem ser encontradas no site do Ministério da Baviera.

3

Conselho
de Integração gratuito

Nós oferecemos contatos que ajudarão em questões
essenciais. Autorização de residência, questões
sobre moradia, escola, educação, trabalho e lazer.
Aqui você poderá receber gratuitamente conselhos
sobre suas necessidades.
O site do Serviço Federal de Migração e Refugiados
responde a muitas questões jurídicas e práticas que
cercam o tema "Migração".
www.bamf.de

www.stmi.bayern.de
Seu 2 contato:

Seu 3 contato:

O escritório de imigração de Deggendorf para solicitar uma autorização de residência e/ou trabalho.

Conselho de Migração ou Conselho de
Integração:

Landratsamt Deggendorf
Ausländeramt
Herrenstraße 18
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/3100-0
Fax: 0991/310041228
E-Mail: auslaenderwesen@lra-deg.bayern.de

Caritasverband für den
Landkreis Deggendorf e. V.
Am Pferdemarkt 20
94469 Deggendorf
Tel.: 0991/3897-0
Fax: 0991/3897-21
E-Mail: info@caritas-deggendorf.de

Horàrio de funcionamento do Conselho
de Migração

Horário de funcionamento
do Escritório de Imigração
Segunda á Quarta
Terca
Quinta
Sexta

7h30
13h30
7h30
7h30

às 12h30
às 16h00
às 17h00
às 12h00

Segunda à Sexta

8h30 às 12h00
ou de acordo com
agendamento prèvio

