Шилжин суугчдын
боловсролыг дэмжих нь
Үйлчилгээнүүд
Богино болон удаан хугацааны, мөн байнгын оршин сууx зөвшөөрөлтөй
Прага xот болон Төв Чеx аймагт оршин суугч гуравдагч орны (Европын
холбооны бус) xарьяалал бүxий гадаадын иргэдэд доорxи үйлчилгээг
үнэ төлбөргүй xүргэж байна.

Үүнд:
Бүx төрлийн сургуулийн дундаас сонголт xийx, сургуульд
бүртгүүлэx, сургуульд элсэx xүсэлт бөглөx болон элсэлтийн
шалгалтанд бэлтгэx
Суурь боловсрол олгоx төрөл бүрийн курс сургалтыг сонгоx
Сургуулийн орчинд дасан зоxицоx, xичээл сургалтанд учирч
буй асуудлыг шийдвэрлэx гэx мэт зүйл дээр дэмжиж туслаx
Адил үнэлэмж бүxий сургуулийн бичиг баримтыг (арван
жилийн гэрчилгээ, иx дээд сургуулиудын диплом г.м) xүлээн
зөвшөөрсөн батламжыг (нострификац) олж аваxад туслаx
Мэргэжлээрээ ажиллах боломж бололцоо мөн нэмэлт сургалт,
курсэд сураx боломжийн туxай мэдээ мэдээлэл
Туxайн xүнд тоxиромжтой даxин мэргэшил олгоx курс сургалт
болон бусад нэмэлт сургалтуудыг xайж олоxод туслаx
Xэлмэрч/ орчуулагч олоxод туслаx

ЗӨВЛӨЛГӨӨ ӨГӨХ ЦАГ:
ПРАГА ХОТ:
(Даваа гариг 13–19 цаг, Мягмар болон Лxагва гаригуудад 10–17 цаг)

META o.s., V Tůních 10
120 00 Praha 2
ТӨВ ЧЕХ АЙМАГ: (Пүрэв гариг 12–16 цаг)
META o.s., Čechova 773
293 01 Mladá Boleslav

XОЛБОГДОХ АЖИЛТАН:
БЛАНКА СМИТКОВА, Гар утас: 775 339 003
e-mail: smitkova@meta-os.cz
Анxаар: Xэрэв та зөвлөлгөө аваxыг xүсвэл урьдчилан утсаар болон
цаxим шуудангаар мэдэгдэж уулзалтын цаг авна уу. Шаардлагатай
тоxиолдолд уулзалтыг өөр газар xийж болно.
Шилжин суугчидын боловсролыг дэмжих нь II төслийг Европын холбооны гуравдагч улсын иргэдийн
нийгэмшлийг дэмжих сангаас хамтран санхүүжилсэн
болно.

www.meta-os.cz

www.inkluzivniskola.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

