
 

پناهندگان و مهاجرانانجمن از پشتبانی  لب:کو /   CοLab 
ی  کیدر تسالونودر آتن   

،، میکن یرا به خود م یخوب نیشتر، بیمیده یانجام م گرانید یرا برا یکه کار یزمان  ؛    

.دیخالقانه از آن استفاده کن دیخواه یو م دیوقت آزاد دار اگر  

می کنید :صحبت یکی از زبان های زیر اگر  

یونانی  ۰  

اوکراینی  ۰  

فرانسوی  ۰  

عربی  ۰  

انگلیسی  ۰  

فارسی  ۰  

اردو  ۰  

یا هر زبان دیگر  ۰  

می خواهید که: اگر  

کنید  یبانیپشت یکیو مهاجر آتن و تسالون گان پناهند انجمناز کار  ۰  

دیآنها شرکت کن و فعالیت های فعاالنه در اقدامات ۰  

زبان یونانی و یا زبان مادری تان را برای اعضای انجمن ها تدریس کنید  ۰  

دانش و استعداد تان را با بقیه اعضا به اشتراک بگذارید  ۰  

CoLab        !     دیوندیبپ     معلمان داوطلب کوالب میبه ت 

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

CoLab SUPPORTING REFUGEE 
AND MIGRANT COMMUNITIES 
IN ATHENS & THESSALONIKI

 

پناهندگان و مهاجرانانجمن از پشتبانی  لب:کو /   CοLab 
ی  کیدر تسالونودر آتن   

،، میکن یرا به خود م یخوب نیشتر، بیمیده یانجام م گرانید یرا برا یکه کار یزمان  ؛    

.دیخالقانه از آن استفاده کن دیخواه یو م دیوقت آزاد دار اگر  

می کنید :صحبت یکی از زبان های زیر اگر  

یونانی  ۰  

اوکراینی  ۰  

فرانسوی  ۰  

عربی  ۰  

انگلیسی  ۰  

فارسی  ۰  

اردو  ۰  

یا هر زبان دیگر  ۰  

می خواهید که: اگر  

کنید  یبانیپشت یکیو مهاجر آتن و تسالون گان پناهند انجمناز کار  ۰  

دیآنها شرکت کن و فعالیت های فعاالنه در اقدامات ۰  

زبان یونانی و یا زبان مادری تان را برای اعضای انجمن ها تدریس کنید  ۰  

دانش و استعداد تان را با بقیه اعضا به اشتراک بگذارید  ۰  

CoLab        !     دیوندیبپ     معلمان داوطلب کوالب میبه ت 

 

 

پناهندگان و مهاجرانانجمن از پشتبانی  لب:کو /   CοLab 
ی  کیدر تسالونودر آتن   

،، میکن یرا به خود م یخوب نیشتر، بیمیده یانجام م گرانید یرا برا یکه کار یزمان  ؛    

.دیخالقانه از آن استفاده کن دیخواه یو م دیوقت آزاد دار اگر  

می کنید :صحبت یکی از زبان های زیر اگر  

یونانی  ۰  

اوکراینی  ۰  

فرانسوی  ۰  

عربی  ۰  

انگلیسی  ۰  

فارسی  ۰  

اردو  ۰  

یا هر زبان دیگر  ۰  

می خواهید که: اگر  

کنید  یبانیپشت یکیو مهاجر آتن و تسالون گان پناهند انجمناز کار  ۰  

دیآنها شرکت کن و فعالیت های فعاالنه در اقدامات ۰  

زبان یونانی و یا زبان مادری تان را برای اعضای انجمن ها تدریس کنید  ۰  

دانش و استعداد تان را با بقیه اعضا به اشتراک بگذارید  ۰  

CoLab        !     دیوندیبپ     معلمان داوطلب کوالب میبه ت 

 


