
CοLab  ۔سے تعاون  زیونٹیکموطن   مہاجرین اور تارکین: ایتھنز اور تھسالونیکی میں 

  ’’جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں ، تو زیادہ اچھااپنے لیے کرتے پہں’‘

 ؟ تے ہیںچاہاگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے اور قیمتی گزارنا 

 بولتے ہیں ؟ اگر آپ

 یونانی 

 ینیوکری 

 نچی فر 

 عربی 

 انگریزی 

  فارسی 

 اردو 

 کوئی اور زبان 

 چہاتے ہیں کہ ؟ اگر آپ
 میں برادری کی مدد کریں ۔ کامآپ ایتھنز اور تھسالونیکی میں مہاجرین اور تارکین وطن کے  
 آپ ان کے تعاون کے کاموں میں فعال )شامل ( ہیں ۔ 
 ۔ زبان کی تعلیمات دیںآپ برادری کو یونانی یا مادری  
 ان ممبران سے اپنا علم اور قابلیت کا اشتراک کریں ۔ 

 
CoLab! ۔ئیںآکیرضاکارانہ تعلیمی ٹیم میں 

 ضروری ہے کہ میں استاد ہوں :

 ۔ تیار کرتا ہے ضروری نہیں ہے ،   پروگرام استاد کو تربیت اور تعاون کے ساتھ

 حصہ لینے کے لیے ویپ سائیڈاور ای میل پتہ:

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

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 
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