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Mga Paunang salita
Lahat tayo ay kailangang matutong makipag –usap sa ating makakalimuha sa pang-araw-
araw. Kaya kapag kayo ay nakatira dito sa Denmark. Ay kaialangang kayo ay matutong 
makipag ugnayan ng maayos sa trabaho at lipunan.

Sroba makatuwid kami ay gumagawa ng pampletong ito sa aming miyembro na kabilang 
ng 45,000 na 3F na may kabilang na lahi ng etniko na merong Danis na (background). Ito 
ay makakapagbigay ng magandang posibilidad, sa pagkuha ng Danis napag-aaral para sa 
imigranteng nandito sa Denmark.

Umaasa akong, ikaw ay makakakuha ng inspirasyon at para kami ay may iaalok na 
nababagay para sa iyo. Para doon sa isa sa miyembro na makapagsabing “ito ang aking 
pinakamalaking hamon ay danis na Wika, pero ang isang solusyon ay kailangang matuto.“ 
Wika ang isang susi para makipag kontakt sa mga tao.

Søren Heisel
Kawani ng Pederasyon sa 3F
Resposable sa Pangkawanggawa, Edukasyon at Pagsasama.

Ang pampeltong ito ay naglalarawan sa 
posibilidad ng trabaho. Ang mga nawalan 
ng trabaho ay kailangang makipag-usap sa 
Panglipunan ng Trabaho at A-Pondo, para 
makalahok sa ibat – ibang klase ng kurso.

Saan ka makakahanap ng Danis kurso 
nababagay sa iyong mga pangangailangan
May mga paaralan, na merong kurso sa 
Danis para sa mga imigrante. Ang kurso 
ay nailalaon sa ibat ibang klaseng grupo.
Kaya may pagkakaiba. Doon inilalaan sa 
antas ng Danis na edukasyon at binabatay 
sa lugar.

Hanggang saan ang iyong kaalaman
Bago ka magsimula ng Danis kurso, ay 
may importanten, na ikaw ay kailangang 
gumawa ng isang maliit na pagsubok, 
kung hangang saan ang kaalaman mo sa 
Danis at kung meron ka. Ang pagsubok ay 
tinatawag na pagtatabing at ito ay sa bawat 
isa. Ang pagtatasa sa kakayanan, pero ang 
layunin nito ay pareho.para masiguro na 
ikaw ay makapasok sa Danih kurso, at ito 
ay nababagay sa iyong kakayanan.  

Pangkalahatang kurso para sa ibat-ibang 
paaralan sa Danis para sa imigrante
• Lenguwahe para sa Dasnis edukasyon ng 

Munisipyo, Pagtrabahong pangkawani 
ito ay para sa Danis kurso (umpisa sa 
Danis) 

• Paghahanda sa pangmatandang 
edukasyon, FVU. Eto ang karaniwang, 
VUC, sila ang nakatayo sa pagtutro, at 

merong maraming hakbang. Doon mo 
makikita sa FVU sa umpisa at sa FVU –
paagbabasa para may dalawang Wika.

• AMU-kurso sa Danis na ibang lenguwahe 
para Sa mga vokasional. Dito ay makiki-
ta ang kurso at sa malinis na pagtuturo 
sa Danis na edukasyon, Dito ang kurso 
ay iba-iba sa pagtuturo ng Danis at ito ay 
propesional AMU-kurso.

• Panglahatan para sa Pangmatandang 
edukasyon, AVU eto ay pangkaraniwang 
VUC, sila ang nakatayo sa pagtuturo. 
AVU ay merong maraming hakbang. Sila 
ay magkakasama, at ito ay nasa mataas 
na antas. 

Ekonomiya
Meron pagkakaiba sa, kung ano ang 
ekonomiya, kung ang isang kalahok ay 
may ibat- ibang kurso. Lyong iba ay may 
kalahok na bayad og ang iba ay walang 
bayad. Lyong iba naman ay makakakuha 
ng kabayaran. 

Dito ikaw ay makakahanap ka ng karagda-
gang impormasyon

www.ug.dk   

www.3fuddannelsesnyt.dk 

www.svu.dk

www.veug.dk

Ikaw ay palaging makakakuha ng tulong 
sa iyong local 3F na departamento, na para 
ikaw ay mabigyan ng gabay sa tamang 
direksyon.



Pagkatapos ng aking Danis kurso ito ay nakabuti at marami 
akong naintindihan sa Danis na systema. Ito ay masasabi ko 
sa aking mga katrabaho sa Danis an gaming mga karapatan 
para sa Panlipunang pangtrabaho.

Firuta Larsen, ipinanganak sa Rumænien at Serbisyo assistansiya 
sa Rigshospitalet.

Merong Munisipyo, na may responsibiliting na mag-alok 
ng pagtuturo. 

Ang kurso ay naglalaman ng panglahatang Danis na 
pagtuturo,Pang negosyong pangkaalaman para sa pang-
trabahong lenguwahe, at ang kurso ay na ka pokus sa 
pangtrabahong kultura, pangtrabahong kapaligiran at sa 
kaligtasan.

Kurso ay binubuo ng 250 oras ng Danisna aralin at naha-
hati sa limang mga module ng 50 na oras. Sila ay dapat 
na makakumpleto sa loob ng isa at kalahating taon.

Kapag nakumpleto mo na ang 250 oras ng pagtuturo sa 
loob ng labing-walo buwan, maaari kang kumuha ng 
modul na pagsusuri.

Target na gruppong para Panlipunang Pangtrabahong sa pagtuturong 
Danis.
Panlipunang Pangtrabaho sa pagtuturo sa Danis ay para:
• Ikaw, ay bagong dito sa Denmark at merong  trabaho sa Denmark.
• Ikaw. Ay may kasamang asawa. 
• Ikaw, ay EU-magpabalik-balik (hangganan)

Panlipunanag Pangtrabahong sa 
pagtuturong Danis (Introduksyon sa 
Danis)

Saan ang kurso Panlipun-
ang Pangtrabaho para 
Danis na aralin?
Ang kurso ay karaniwang 
tumatagal sa isang lugar 
nasa isang sentro ng wika. 
Puwede ka rin kumuha ng 
edukasyon sa ibang lugar.
Kagaya ng iyong pinagta-
trabahuhan o kaya sa lokal 
3F na departamento.

Ekonomiya
Udukasyon ay libre, o 
puwede rin ang gobyerno 
ay magsupprota sa Pang-
mamatandang Edukasyon. 
(SVU), maghanap ka muna 
bago magumpisa ang 
kurso.



Target Gruppo para sa Danis Edukasyon 
• Ikaw doon ay bagong takas.
• Ikaw doon ay magkakapiling
• Ikaw ay nakakumpleto sa Panlipunang Pangtrabaho sa Danis 

edukasyon

Danis edukasyon 1 
ay para sa iyo, doon sa 
mga hindi marunong 
bumasa at sumulat sa ka-
nilang sariling Wika. Ang 
target para edukasyon.
sa pangunahing pang-
bigkas na pangbibig sa 
danis, pambabasa o kaya 
pagsusulat o kasanayan 
sa pagsususlat. Dansih na 
edukasyon 1 ay hahatiin sa 
6 na moduler.  

Danis Edukasyon 2 
ay para sa iyo, na meron 
maliit na paaralan at may 
pinag-aralan na galing 
sa iyong bansa. Target 
sa edukasyon ay para 
makaintindi, salita at 
bumasa sa Danis. Dansh 
edukasyon 2 ay nahahati 
sa 6 moduler.

Danis Edukaston 3 
ay para sa iyo, doon sa 
may isang palagitnaan og 
kaya ay may mahabang 
pinag-aralan. Kung ka-
gaya ng Pangnegosyong 
edukasyon. High school 
og kaya may mas mataas 
pang edukasyon. Danis 
edukasyon 3 ay nahati sa 6 
na moduler.

Ang munisipyo, doon sila ang mag-aalok ng Danis 
edukasyon. 

Sa Danis edukasyon ikaw ay matutong makaintindi, 
magsalita, magbasa at magsulat sa Danis. May kaala-
man sa kultura sa Panglipunang Danis ito ay nakatay-
ong sentral sa edukasyon. kabilang ang mga pangunah-
ing pagpapakilala sa Danis Pangtrabaho, edukasyon at 
demokrasya.  

May tatlong Danis kurso na sa iba’t ibang antas. Pag-
katapos ng isang pagsusuri sa kompetensya ikaw ay 
mailalagay sa Danis na edukasyon at sa mga module na 
tama para sa iyo.

Kapag nakumpleto mo na ang isang Danis edukasyon, 
ikaw ay may pagkakataon ka nang gawin ang susunod 
na.

Ikaw ay may karapatan na kumuha ng Danis kurso 
sa loob ng una sa limang taon pagdating mo dito sa 
Denmark. Nangangahulugan na mayroon kang pag-
kakataong makumuha ng pahinga sa pagitan.Kung 
Ikaw ay nakalahok at moa ng Panlipunang pangtrabaho 
sa Danis na edukasyon (introduksyon ng Danis) meron 
kang karapatang kumuha ng 3 taong edukasyon.

Saan Ginaganap Danis 
edukasyon
Ang kurso ay nagaganp sa 
isang center para sa len-
guwahe. Puwede rin ang 
kurso ay maganap sa ibang 
lugar,katulad ng lokal 3F 
departamento.

Ekonomiya
Ang edukasyon ay libre 
para sa iyo, o ikaw rin 
ay puwedeng makakuha 
ng supporta sa Gobyerno 
(SVU), Kung makakayan 
moang kondisyon. SVU Hu-
manap ka muna ng kurso 
bago mag-umpisa.

Danis Edukasyon



FVU og Pagtuturong Danis para sa Imigrante
FVU ay merong dalawang klaseng alok para sa Danis na 
pagtuturo. FVU sa simula o FVU pagbabasa para sa may 
dalawang lenguwahe. 

FVU Simula
Ang kurso ay inilaan para sa mga imigrante Pang-
matatanda at kailangang din ito upang mapalakas ang 
kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng bibigm-
para magamit sa pakikipag usap sa Danis, kabilang ang 
kanilang kamalayan sa salita.

PAE Danis ay may isang lawak ng hindi bababa sa 30 at 
isang pinakamataas ng 60 oras 60 minuto.

FVU Pagbabasa sa may dalawang lenguwahe
FVU-Pagbabasa hagdanan 1,2,3 o 4 may inaalok na 
ibang kursona ito ay nasa proseso para sa may dalawang 
lenguwahe. A FVU-kurso sa pagbabasa para sa doon sa 
may dalawang lenguwahe ay may isang lawak na hindi 
bababa sa 60 at isang Pangmataas ng 80 session ng 45 
minuto.

Saan Ginaganap ang FVU?
Ang edukasyon ay pang-
karaniwang ginaganap sa 
VUC, Pangmatatandang 
Center, Pero ang pagtuturo 
ay puwede rin maganap sa 
ibang lugar kayaga ng loka 
3F departament.

Ekonomiya
Edukasyon ay libre sa 
iyo, at ikaw ay puwedeng 
humingi ng supporta sa 
Gobyerno ng pangmatatan-
dang edukasyon. SVU 
kailangang magpabilang 
ka bago magumpisa ang 
kurso.

Paghahanda para sa matatandang 
 edukasyon FVU

Hindi lamang ako ay mas mahusay sa pagbabasa at pagsusu-
lat ng Danis pagkatapos ng aking kurso sa Danis. Ngayon ay 
mahusay na rin makipag-usap sa aking mga katrabaho at sa 
aming pangulo. Masaya ngayong pumasok sa trabaho.

Bernadeta Thrysøe, ipinanganak sa Polen at  Tagalinis sa Aalborg 
Kommune



AMU sna inaalok sa pagtuturong Danis ang pangalan 
ay ”Danis at batay sa lenguwahe para sa mga takas at 
imigrante.” Merong 3 antas,sa bawat Na ito ay tiyak sa 
mga lenguwaheng target, at pagtutrong makulayang 
propesyonal na relasyon sa kanilang industriya, na 
kanilang pinapasukan.

AMUs edukasnyong kurso ay kailangang matupad  ang 
parehong bilang at may sarilingdisplina sa Danis kurso 
at Danis na propesyonal trabaho sa AMU.kurso.

Ang mga kurso ay maaaring balakin din pangbahagi, 
kabilang din ng puwede rin hatiin ang pagtuturo sa loob 
ng matagal na panahon.

Ang tatlong AMU-Antas
Basehan na antas
na kung saan ay merong 
kaalaman sag Danis  at ka-
tumbas  ng sagot sa center 
ng mga lenguwahe na suri 
sa Danis 1

Panglahatang antas
kagaya na Danis nilang 
kaalaman  ito ay sagot 
sa mas sa sa laenguwahe 
ng center sa pagsusuri sa 
Danis 2.

Lyong naunang  antas
na kung saan ay pan-
gangsnilangang sa kaala-
man ng Danis katumbas ng 
centers wika pagsubok sa 
Danis 2

Saan Ginaganap  ang 
AMUs kurso sa Danis
Ang kurso ay ginagan-
ap pangkaraniwang  sa 
bokasyonal na paaralan. 
Puwede rin kunuha ng 
edukasyon sa ibang lugar. 
Kagay ng sa lokal na 3F 
departamento.

Ekonomiya
Ikaw ay makakuha ng ra-
syon ayon sa kasalukuyang 
patakaran. Ang rasyon na 
hinahangad pagkatapos ng 
mga kurso pagkumpleto. 

Panlipunang pangtraba-
hong edukasyon -AMU

Sa 2017 maaari kang makakuha ng kr. 
679.20 bawat araw / 3396.00 sa isang 
linggo kung AMU pagtuturo tumatagal 
ng lugar sa iyong mga nagtatrabaho.

Meron bayad sa Danis kurso doon 
sa AMU. Ito ay bumubuo sa 2017 
kr. 184 sa bawat araw / kr. 920 
per week.



AVUs ay inalaok na Danis edukasyon para sa imigrante 
ang pangalan ay ”Danis sa dalwang lenguwahe” o doon 
sa pagtuturo sa maraming antas.

Una sa linya ay AVU kurso “Danis bilang pangalawang 
wika” na batayan. Ito ay naglalayong upang bigyan ka ng 
kakayahan upang lumahok sa mga “Danis bilang pangal-
awang wika” sa susunod na antas, antas ng G.

Ang mga kurso ay inilaan para sa iyona meron Danis 
propesyonal na antas, Pagtapos mo sa antas ng paaralan 
ng wika Danis, hakbang 3, pero ito ay inaasahan na aabot 
ang antas na ito takbo ng kurso hangang sa 140 na oras.

Ang mga sumusunod na mga antas ng Danis kurso sa AVU ay  para sa mga imigrante:
• Antas G  batay sa High school klasse sa Danis

• Antas F, batay sa vokasional, pangunahing paksa

• Antas E, batay sa Public school. Kalsse sa Danis

• Antas D, batay sa vokasyonal na Danis, pangunahing D at nasa mataas na antas bago 
pumasok sa Danis kollehiyo o HF antas.

Saan Ginaganap ang AVU?
Edukasyon ay karani-
wang ginaganap sa VUC, 
matatandang center. Pero 
ang pagtuturo ay puwede 
rin ganapin sa ibang lugar 
o kay sa loka ng 3F depar-
tamento.

Ekonomiya
Ikaw ay may karapatang 
dumalo sa Gobyernong 
pangmatatandang 
edukasyon (SVU) Kung 
makakaya mo ang kondi-
syon. SVU kailangang ikaw 
ay magpalista bago mag 
umpisa ang kurso. 

Pangkalahatang matatandang 
eduaksyon-AVU

Sa 2017 maaari kang makakuha ng kr. 
679.20 bawat araw / 3396.00 sa isang 
linggo kung AVU-pagtuturo ay nagaganp 
sa iyong trabaho.

Merong bayad sa Danis kurso doon 
sa AVU. Ito ay bumubuo sa 2017 kr. 
120 per. kurso.



FVU-Aralin na pangdalawang 
lenguwahe

AMU- Danis na pangalawang 
lenguwahe para sa mga takas at 
imigrante

AVU-Danis sa pangalawang lengu-
wahe

Para sa iyo

• Nakatira og nagtatrabaho sa 
Danmark ng kung ilang taon, 
pero walang natutunan na 
Danis at hindi matapos.Danis 
edukasyon na hakbang 1.

Para sa iyo, na merong

• Propesyonal at walang propesyo-
nal, na maayos ka iyong elemen-
taryang Danis

AVU-Danis sa pangalawang lengu-
wahe ay para sa iyo, na nakapasa 
sa Danis edukasyon 2 o kaya na 
parang parehong karunugang sa 
Danis.

Meron kasanayan sa Danis, kahit 
na hindi pa sa antas ng Danis 
hakbang 1 edukasyon sa.

Kasanayan sa Danis sagot doon sa 
Danis edukasyong hakbang.1

Kasanayan sa Danis sagot doon sa 
Danis edukasyon hakbang 2

Meron kasanayan sa Danis, kahit 
na hindi pa sa antas ng Danis 
hakbang 1 edukasyon sa

Kurso ay ginitnaan hangang 60 o 
80 lesson sa 45 minuter.

Edukasyon ay pangkaraniwang 
ginaganap sa isang pangmatatan-
dang center (VUC).

Ito ay posibleng matapos ang 
takbong sa isang FVU ng pagsu-
suri og at makatatangangap ng 
pagsusuri dokumento.

Ang kurso ay inaalok sa tatlong 
mga antas, ayon sa pagkakabang-
git na batayan, pangkalahatan at 
nauuna sa antas. Ang pagtuturo ay 
ginaganp sa AMU center o kaya sa 
iyong pinagtatrabahuhan na pang 
umaga, panggabi at sa huling ling-
go-na na may minimum 3 linngo.

Ang kurso ay maaring ipatupad bi-
lang isang malayang kurso Danis o 
Danis aralin na may mga propesyo-
nal sa  AMU-kurso.

Edukasyon ay ginaganap sa VUC.

May posibleng matapos ang isang 
pagsusuri, na sagot sa Publikang 
skol pagpasok na pagsusuri sa 
Danis, o kaya pagkatapos kumuha 
ng sumunod na hakbang sa AVU.

Edukasyon ay libre

Ikaw ay kailangang mag aply 
iyong SVU. Na nararapt na 
karapatan.

Merong bayad ang isang kalahok na 
nasa 184 kr sa isang araw/920 kr. 
sa isang linngo ng 2017.

Ikaw ay puwedeng magpalista 
tungkol sa VEU-konpensasyon 
alinsunod sa naaangkop na mga 
patakaran.

My bayad ang isang kalahok na 
nasa 120 kr. kursos sa 2017

Ikaw ay puwedeng magpalista 
tungkol sa DVU konpensasyon 
alinsunod sa naaangkop na mga 
patakaran.

 
 

  Panglipunang Pangtrabo sa 
Danis edukasyon
(introduksyon sa Danis)

Danis Edukasyon FVU-Simula

Target na 
Grupo

Para sa iyo, Merong

• Sa mga bagong dating na 
binyagang matanda.trabaho

• asawa

• EU-palabas-labas

Ikaw ay may roong karapatang 
dumalo sa pangtrabahong 
edukasyon hindi kukulang ng 
kalahating taon.

PPara sa iyo, merong

• Bagong dating na takas

• Pagsamasama na may roong 
permanenteng tinitirhan at 
CPR-nr personal personal na 
numero na nakarehistro.

Ikaw ay karapatan sa Danis 
edukasyon hangang 5 taon

Para sa iyo, na merong

• Nakatira og may trabaho 
sa Danmark ng ilang taon, 
at kailangan mapalakas 
ang iyong Danis, bago ka 
lumahok doon sa FVU pag-
tuturong na may dalawang 
lenguwahe.

Admisyon ay 
kailangan

Walang kasanayan hinihingi, 
sa Danis kapag bago pa lang.

Walang hiinihining mahusay 
sa Danis, kapag ikaw kauump-
isa pa lang.

Doon sa iba na may 
kasanayan na sa Danis ay 
kinakailangan, kapag ikaw 
ay nagsimula.

Organisayon Pagtuturo ito isinaayos bilang 
sa limang kurso ng 50 mga 
aralin.

Pagtuturo ay karaniwang 
ginaganap sa isang lenguwa-
heng Center sa pang-umaga, 
panggabi o kaya kaatapusan 
ng linngo. Pero ang pagtuturo 
ay puwede ring maganap sa 
trabaho o sa lokal 3F-depar-
tamento.

Pagtuturo tatapusin ng  isang 
pagsubok.

Merong pagtuturo sa gitna ng 
6 hanggang 15 lesson sa isang 
lingo.

Pagtuturo ginaganap na pang-
karaniwan sa isang Center ng 
lenguwahe sa umaga,gabi at 
katupasan ng linggo.

Kurso na nasa hanggang 30 
at 60 leksyon at 60 minuto. 
Pagtuturo ay karaniwang 
ginaganap sa isang Pang-
matatandang Center (VUC)

Ito ay posibleng matapos 
ng takbong na merong 
isang pagsusuri ng FVU- at 
makakakuha ng Pagsusuring 
dokomento.

Ang mga nakapasa sa 
pagsusuri ay may karap-
atang makapagpatuloy sa 
FVU-pag—aaral para sa may 
dalawang lenguwahe na 
hakbang 1

Ekonomiya Center na pangtrabaho sa 
iyong tinitrihang  minisipyong  
o kaya sa munisipyo, kung 
saan ang iyong pinagtatrabu-
hang lugar ay sila ang magba-
bayad sa pagtuturo.

Puwede kang magpalista sa 
SVU kung may nararapat na 
patakaran.

Pangtrabahong Center na nasa 
iyong tinitirhang munissipyo 
o kaya ay iyong munisipyo, 
na ang iyong pinatatrabuhang 
lugar ay sila ang magbabayd 
ng iyong edukasyon.

Iakw ay puwedeng magpaliste 
para SVU alinsunod sa kasalu-
kuyang regulasyon.

Ang edukasyon ay libre.

Ikaw ay puwedeng mag 
magpalista tungkol sa SVU. 
Alinsunod sa kasalukuyang 
regulasyon.

INTRO DANSK FVU FVU AMU AVU
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