
برنامج اللغة اليونانية وخدمات الوساطة للقارصين من 

(TCNs) رعايا دول العا� الثالث



برنامج "برنامج اللغة اليونانية وخدمات الوساطة للقارصين من رعايا البلدان الثالثة "(تعلم اليونانية)" (TCNs) موجه 
للطالب الذين يحرضون فصًال للتعليم االبتدا� خالل العام الدرايس 2020 - 2021 و 2021 - 2022.

برنامج "برنامج اللغة اليونانية وخدمات الوساطة للقارصين من رعايا البلدان الثالثة "(تعلم اليونانية)" (TCNs) موجه 
للطالب الذين يحرضون فصًال للتعليم االبتدا� خالل العام الدرايس 2020 - 2021 و 2021 - 2022.

 INNOVADE بالتعاون مع جامعة فريدريك والرشكة االستشارية ، CARDET يتم تنفيذ الربنامج من قبل مركز األبحاث
، بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والشباب القربصية. يتم ¨ويله من قبل صندوق الهجرة واللجوء من أجل اندماج 

جمهورية قربص.
تم تصميم الربنامج خصيًصا لتلبية احتياجات وتوقعات طالب TCN دول العا� الثالث. من املتوقع أن يكتسب الطالب من خالل 

الربنامج املهارات اللغوية األساسية من خالل حضور فصول اللغة الثانية.

هذه املهارات هي:
• االست¸ع والتحدث.

• القراءة والكتابة.

الفوائد التي تعود عىل املجتمعات املحلية:
 املهارات اللغوية رضورية لالندماج السلس ألطفال TCN دول العا� الثالث يف املدرسة ويف املجتمع القربيص.

• تطوير املهارات اللغوية سيسهل األنشطة اليومية للطالب.
• سوف يتعرف الطالب عىل العادات والروتÁ اليومي وثقافة املجتمع القربيص.

• سيقوم الطالب بتقوية أدائهم األكادÄي وتقليل مخاطر التباعد االجت¸عي.

الفوائد التي تعود عىل األطفال املشاركÁ يف الربنامج:
تعد املهارات اللغوية رضورية لالندماج السلس ألطفال دول العا� الثالث TCN يف البيئة املدرسية ويف املجتمع القربيص بشكل عام ، 

حيث أن تنمية املهارات اللغوية تسهل األنشطة اليومية للطالب وتحسن مهارات اندماجهم يف املجتمع. باإلضافة إىل ذلك ، يتم تقليل 
مخاطر التباعد االجت¸عي. سيتعرف الطالب عىل الحياة اليومية وثقافة املجتمع القربيص.

معلومات للمدارس



 

معلومات االتصال الخاصة بالطالب

لقد تم إبالغي Ìا ييل:

است¸رة التقديم

سيتم تقديم وجبة خفيفة للمشاركÁ يف بداية كل درس.

يحق لكل طفل حضور االمتحان النها� بعد حضور أكÏ من ٪60 من املقرر.

سيتم مكافأة األطفال الذين سيكملون الدورة بنجاح.

ال يتحمل املستفيد النها� ورشكاؤه مسؤولية أي حادث / حادث وقع قبل وأثناء وبعد الدورة ، بخالف تدريس اللغة.

أوافق عىل مشاركة طفيل يف الربنامج أعاله ، بناًء عىل املعلومات الواردة أعاله.

أسم الطالب:

اسم ويل األمر / الويص:

التاريخ:  .............................................توقيع ويل األمر / الويص .............................................

العنوان:

رقم الهاتف:

انثى ذكرجنس الطالب:اللغة األم:الجنسية:

العمر:

•

•

•

•

•
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معلومات االتصال:

اآلباء األعزاء،

برنامج "برنامج اللغة اليونانية وخدمات الوساطة للقارصين من رعايا البلدان الثالثة "(تعلم اليونانية)" (TCNs) موجه للطالب الذين 

يحرضون فصًال للتعليم االبتدا� خالل العام الدرايس 2020 - 2021 و 2021 - 2022.

يتم تنفيذ الربنامج من قبل مركز األبحاث CARDET ، بالتعاون مع جامعة فريدريك والرشكة االستشارية INNOVADE ، بالتعاون 

مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والشباب القربصية. يتم ¨ويله من قبل صندوق الهجرة واللجوء من أجل اندماج جمهورية قربص.

تم تصميم الربنامج خصيًصا لتلبية احتياجات وتوقعات طالب TCN. من املتوقع أن يكتسب الطالب من خالل الربنامج املهارات اللغوية 

األساسية من خالل حضور فصول اللغة الثانية.

تشارك مدرسة طفلك يف مرشوع "(تعلم اليونانية)" ومن املتوقع أن يشارك الطالب يف العديد من األنشطة التعليمية. لنرش األنشطة 

املذكورة أعاله للجمهور العام ، سيتم تحميل بعض الصور / مقاطع الفيديو عىل مواقع الويب وصفحات وسائل التواصل االجت¸عي. 

باستخدام áوذج املوافقة هذا ، فإنك ¨نح اإلذن ملعلمي وحدتك املدرسية وباحثي CARDET لعمل وتحميل بعض الصور عرب اإلنرتنت 

التي قد تظهر طفلك وتتعلق فقط بأنشطة املرشوع ألغراض النرش لعامة الناس.

أنا ، _____________________________ املوقع أدناه ، الوالد القانوæ / الويص القانوæ لـ ____________________________ 

أوافق عىل قبول مشاركة طفيل يف أنشطة مرشوع "(تعلم اليونانية)" وتفويض CARDET الستخدام الصور التي تظهر القارص املذكور 

أعاله ، يف الوقت الحايل أو يف املستقبل دون قيود ، فقط ألغراض املرشوع من خالل استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجت¸عي 

 CARDET نح الحقوق املذكورة أعاله بدون رسوم ويتم تحرير ُ̈ والوسائل امل¸ثلة األخرى ، الحرتام وح¸ية األحوال الشخصية لألطفال. 

من أي عبء مايل ومخاطر اختالس البيانات الشخصية والصور من قبل أطراف ثالثة.

توقيع ويل األمر / الويص .............................................

رقم الهاتف: 22080982  

áوذج املوافقة


