
 

 (CοLabدعماً لمجتمعات اللجوء والهجرة :) في أثينا & سالونيك 

 شيئاً لآلخرين" نقدم "نقدم أفضل شيء ألنفسنا عندما

 أن تستثمره بشكل خالق.وترغب  فراغكان لديك وقت  إذا

 

 كنت تتكلم:إذا 
 اليونانية 
 األوكرانية 
 الفرنسية 
 العربية 
 اإلنكليزية 
 الفارسية 
 األردية 
 لغة اخرى 

 

 كنت تريد أن:إذا 

 تدعم عمل مجتمعات اللجوء والهجرة في أثينا & سالونيك 

 تشارك بشكل فعال في نشاطاتها 

 م اللغة اليونانية أو اللغة األم  ألفراد المجتمعاتل  تع 

 تتشارك معارف ومواهب أفرادها 

 (!CoLabإلى مجموعة المتطوعين التربويين في ) تعال

 هل من الضروري أن أكون تربوياً ؟ 

 الدعم والتثقيفيقوم البرنامج بتأطير التربويين ب ليس بالضرورة. 

 لالشتراك:  

Website:https://metadrasi.org/colab-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84/ 

Εmail:nvontosiadi@metadrasi.org&mkandylaki@metadrasi.org 

Email: nvontosiadi@metadrasi.org & mkandylaki@metadrasi.org
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