برامج تعليمية غير رسمية مجانية في أثينا

كاريتاس هيالس  -بقعة كاريتاس االجتماعية
٢أ رينه بيو ،رقم ٢١٣٠٩٠٩٩٤٠
الموقع اإللكتروني/http://www.caritas.gr :
دروس اليونانية للمستخدمين المتقدمينالتسجيل يوميا ً من الساعة  ٩:٣٠الى الساعة ٣:٣٠
كاريتاس هيالس (مركز كيبسيلي االجتماعي)
 ٤٢فوكيونوس ش.نيجري ،رقم ٢١٠٥٢٢٥٦٥٩
دروس اليونانية واإلنجليزية للمتقدمينالتسجيل يوميا ً بعد الساعة ٢:٠٠

المجلس اليوناني لالجئين
بيكسيديا-مركز متعدد الثقافات لإلدماج االجتماعي لالجئين
 ٢٠سولومو ،رقم ٢١٠٣٨١٤٧١٠
الموقع اإللكتروني/http://www.gcr.gr :
 فصول يونانية وإنجليزية دروس اليونانية لألطفال دروس اليونانية واإلنجليزية للنساء فقطالتسجيل :االثنين -الخميس من  ٩:٣٠الى ٣:٠٠
و الجمعة من  ٩:٣٠الى ١:٠٠
زعتر  -أورانج هاوس
صفحة الفيسبوكhttps://www.facebook.com/zaatarngo/?ref=br_rs :
الصفوف األنجليزية دروس اليونانية دروس الكمبيوتر دروس اللغة اإلنجليزية للناطقين بالفرنسيةالتسجيل من خالل مسج على الفايسبوك

مبادرة الجسور اإلنسانية
 ٢فيالرا ،رقم ٢١٠٥٢٠٠٨٩٤
البريد اإللكتروني info@bridges.org.gr:
الموقع اإللكتروني/http://www.bridges.org.gr :
دروس يونانية للمتحدثين باللغة العربية من  ٣:٠٠الى ٥:٠٠
الصليب األحمر الهيليني
 ٢كابوديستريو ،رقم  ( ٦٩٣٤٧٢٤٨٩٣ ،٢١٠٥١٤٠٤٤٠واتساب ،فايبر)
البريد اإللكترونيmf@redcross.gr :
الموقع اإللكتروني/http://www.virtualvolunteer.org :
تسجيالت جديدة للصفوف اليونانية  /اإلنجليزية من ٢٠١٩/١٠/١٥شبكة ميليسا
ش .فيرون ١٨؛ بالقرب من ساحة فيكتوريا ،رقم ٢١٠٨٢١٨٤٨٦
صفحة الفيسبوك/https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33 :
برامج للنساء فقط بمساحة لألطفال من صفر الى  ٨سنواتدروس اللغة اإلنجليزية واليونانية والكمبيوترهيستيا هيالس
 ٥شاريالو تريكوبي ،رقم ٢١٣٠٩٠٧٥٨٩
البريد اإللكترونيappointment@hestiahellas.org :

الموقع اإللكتروني/https://www.hestiahellas.org :
-فصول مدرسية داعمة للقصر

اكشن-ايد "ابيكنترو"
ش .بيتراس  ،٩٣رقم ٢١٥٥٥٥٧٣٤٥
الموقع اإللكتروني/https://epikentro.actionaid.gr :
دروس اليونانية (مبتدئين ومتقدمين) ،الصفوف األنجليزية دروس تعلم األبجديةالتسجيل ٩:٠٠:الى ١١:٠٠

مركز مفترق طرق
 ٤٧سامو ،رقم ٦٩٤٧١٥٦٢٩١
الموقع اإللكترونيhttps://g2red.org/free-non-formal-educational-programs-in-athens/crossroads.com.gr/en/ :

فصول يونانية للناطقين بالهندية والبنغالية واألوردو والعربية
التسجيل :الثالثاء والخميس ٧:٠٠ – ٦:٠٠
مدرسة األحد للمهاجرين
 ٢٢چياتراكو و  ١٤٥ميجالو الكساندرو؛ ميتاكسورغيو  ،رقم ٦٩٧٤٤٨٦٣٦٨
البريد اإللكترونيkyriakatiko@yahoo.gr :
دروس يونانية  ١١:٠٠الى  ٨:٠٠كل يوم احد
تبدأ الدروس يوم األحد األول من كل شهر( .التسجيالت قبل شهر واحد)

دروس اللغة اإلنجليزية (للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين)دروس اإلسبانية واأللمانيةالتسجيل من  ١١:٠٠الى ٨:٠٠
أليكس
مركز باتيسيون التعليمي ٢٨ ،٢٢-٢٠ :اوكتوفريو ( الطابق الرابع)
رقم ٢١٠٣٨١٠٤٤٥
البريد اإللكتروني learning.center@elix.gr :
الموقع اإللكتروني /http://www.elix.org.gr :

 فصول تنمية الطفولة المبكرة (القراءة والكتابة واألرقام والعد والمهارات الحياتية واألنشطة المرحة) لألطفال الالجئين والمهاجرين من ٥-٣سنوات :من االثنين إلى الجمعة  ١٠:٠٠الى  ٢:٠٠و ٢:٠٠ – ١٢:٠٠
دروس لآلباء (اليونانية واإلنجليزية)التسجيل :الثالثاء و األربعاء من  ١١:٠٠الى ٢:٠٠
 ٤٠اكوميناتو ،رقم ٦٩٠٨٧٩٢٨٢٣
اليونانية  ،اإلنجليزية  ،دروس العلوم والدعم المنزلي لألطفال من سن  ٦إلى  ١٧عا ًمادروس اليونانية لآلباءالتسجيل :الثالثاء و األربعاء  ٤:٠٠الى ٧:٠٠
عالج النسيان (لالجئين المعترف بهم الذين يتحدثون اليونانية واإلنجليزية والعربية والفارسية والفرنسية)

"سيرافيو" ب بيريوس و بترو رالي؛ الطابق الثاني
رقم ٢١٠٣٤٦١١٦٧ ،٢١٠٣٤٥١٥٨٦ ، ٢١٠٣٤٦٢٥٢٨
البريد اإللكترونيcuringthelimbo@gmail.com :

الموقع اإللكتروني https://curingthelimbo.gr/blog/eggrafes-augoustos :
دروس اليونانية واإلنجليزية والكمبيوتر يتم تغطية نفقات امتحانات الشهادة في دورات اللغة والكمبيوتر.التسجيل :الثالثاء والخميس من  ١٠:٠٠الى ٢:٠٠
ايكوا -هب أثينا
 ٢٩دروسوبولو،١١٢٧٥ ،كبسلي أثينا
صفحة الفيسبوكhttps://www.facebook.com/EchoHubAthens :
(للقاصرين فوق  16عا ًما مع األخصائيين االجتماعيين  /األوصياء أو أي شخص فوق سن :)18
دورات اللغة (اليونانية واإلنجليزية) ممارسة التحدث باللغة اإلنجليزيةمفتوح من االثنين إلى الجمعة  ،من  ١٠:٠٠إلى  ، ٨:٠٠التسجيل مفتوح للفصول الالمنهجية  ،اللغات مغلقة حاليًا حتى الفصل الدراسي
التالي (يناير)

