ﺩﻋم اﻟﻣﻬﺎﺟﺭﯾﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﺧﺩﻣﺎت اﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻧﻘﺩم ﺧﺩﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻥ ﺩﻭل ﺧﺎﺭج اﻹﺗﺣﺎﺩ اﻷﺭﻭﺑﻲ
اﻟﺳﺎﻛﻧﯾﻥ ﻓﻲ ﺑﺭاغ أﻭ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺳط ﺑﻭھﯾﻣﯾﺎ ﻭ اﻟﺫﯾﻥ ﻟﺩﯾﻬم إﻗﺎﻣﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ٬
.طﻭﯾﻠﺔ اﻷﺟل أﻭ ﺩاﺋﻣﺔ

:ﻧﻘﺩم اﻟﺩﻋم ﺧﻼل
إﺧﺗﯾﺎﺭ ﻭ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻭ ﺗﻌﺑﺋﺔ طﻠﺑﺎت اﻹﻟﺗﺣﺎق أﻭ
.اﻟﺗﺣﺿﯾﺭ ﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺑﻭل ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧﻭاع اﻟﻣﺩاﺭﺱ ﻭ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
إﺧﺗﯾﺎﺭ اﻟﺩﻭﺭات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺳﺎﺳﻲ
اﻹﻧﺩﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺩﺭاﺳﯾﺔ ﻭ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل
.اﻟﺩﺭاﺳﻲ
ﺗﻌﺩﯾل اﻟﺷﻬﺎﺩات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻﻭل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺭج اﻟﺟﻣﻬﻭﺭﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛﯾﺔ
اﻟﺑﺣث ﻋﻥ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺻﻭل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم أﻋﻠﻰ ﻭ اﻟﺩﺧﻭل ﻟﺳﻭق اﻟﻌﻣل
اﻟﺑﺣث ﻋﻥ ﺩﻭﺭات ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ أﻭ ﺩﻭﺭات إﻋﺎﺩة ﺗﺄھﯾل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺣﺻﻭل ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎت اﻟﺗﺭﺟﻣﺔ

اﻟﻌﻧﻭاﻥ ﻭ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل
:اﻟﻌﻧﻭاﻥ ﻭ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل
ﺑﺭاغ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﯾﺗﺎ اﻟﺧﯾﺭﯾﺔ META o.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2
اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻭ اﻷﺭﺑﻌﺎء اﻟﺳﺎﻋﺔ 19 - 13
اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻭ اﻷﺭﺑﻌﺎء اﻟﺳﺎﻋﺔ 17 - 10

ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺳط ﺑﻭھﯾﻣﯾﺎ  773 Čechova, 293 01ﻣﻼﺩا ﺑﻭﻟﯾﺳﻼﻑ

ﺑﻼﻧﻛﺎ ﺳﻣﯾﺗﻛﻭﻓﺎ :ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣﺷﺭﻭع
 : smitkova@meta-os.czﺑﺭﯾﺩ اﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
: 775 339 003ﺟﻭال

ﺻﻔﺣﺎﺗﯾﻣﻛﻧﻛم ﺣﺟﺯ اﻟﺧﺩﻣﺎت ﺑﻭاﺳطﺔ اﻹﯾﻣﯾل أﻭ اﻹﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﻲ

ﻣﺷــــــﺭﻭع ﺩﻋم اﻟﻣﻬﺎﺟﺭﯾﻥ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﻣﻭل ﻣﻥ اﻟﺻﻧﺩﻭق
اﻷﺭﻭﺑﻲ ﻟﺩﻋم اﻟﻣﻬﺎﺟﺭﯾﻥ ﻣﻥ ﺩﻭل ﺧﺎﺭج اﻹﺗﺣﺎﺩ اﻷﺭﻭﺑﻲ

www.inkluzivniskola.cz

www.meta-os.cz

PODPORA MIGRANTŮM
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Bezplatné služby nabízíme všem cizincům ze třetích zemí (mimo EU)
z Prahy a Středočeského kraje s krátkodobým, dlouhodobým, trvalým
pobytem.

NABÍZÍME PODPORU PŘI:
výběru, zápisech či přípravě na přijímací řízení do všech
typů škol, vyplňování přihlášek
výběru kurzů pro získání základního vzdělání
začleňování se do školního prostředí, řešení problémů
spojených se samotným studiem
uznávání rovnocennosti dokladů o předchozím zahraničním
studiu (nostrifikace)
vyhledávání informací o dalším vzdělávání a možnostech
pracovního uplatnění
vyhledání vhodného doplňkového či rekvalifikačního
kurzu
zprostředkování tlumočníka

KONZULTAČNÍ HODINY
PRAHA (pondělí 13 - 19h, úterý a středa 10 - 17h)
META o.s., V Tůních 10 (1. patro)
120 00 Praha 2
STŘEDOČESKÝ KRAJ (čtvrtek 12 - 16h)
META o.s., Čechova 773
293 01 Mladá Boleslav

KONTAKTNÍ OSOBA:
BLANKA SMÍTKOVÁ, mob: 775 339 003
e-mail: smitkova@meta-os.cz
Využijte objednání předem přes email / telefon.
Schůzku lze dle potřeby domluvit i mimo kanceláře.

Projekt Komplexní podpora migrantů v oblasti
vzdělávání a pracovního uplatnění II je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí.

www.meta-os.cz

www.inkluzivniskola.cz

