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كيف �كنني التكيف 	 استونيا؟

لعائلتي؟ الدعم أجد أين

فيه؟ للعيش ومسكاناً عمل أجد أن �كنني كيف

تعال إ� وحدة التدريب

!الخاص بنا واكتشف أك�
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برنامج ا
ستقرار 	 استونيا التابع لوحدة الح�ية الدولية
هو برنامج تدريبي مجا� يساعد ال�جئ� 	 استونيا ع� اكتشاف

 .كيف �كنهم النجاح 	 هذا ا¡جتمع

يتم تزويد الدورة التدريبية من قبل ا¡جلس ا¥ستو� ل�جئ�
.(IOM) وا¡نظمة الدولية للهجرة

حسب القانون ا
ستو�، ا¡ستفيدين من الح�ية الدولية ملزمون
بحضور التدريب

 info@settleinestonia.ee

 settleinestonia.ee

 Settle in Estonia

 5665 9118     

 Settle in Estonia
European Union
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ايجاد مكان للعيش فيه

العمل 	 استونيا  

إك�ل التعليم 	 استونيا

الدعم ا¡تاح لك ولعائلتك

حقوقك والتزاماتك ، ´ا 	 ذلك معلومات حول ت±يح
ا
قامة و¶ شمل العائلة

الخدمات الرقمية ا¥ستونية

ا¥ستوني� وثقافتهم

إيجاد دورات لغة استونية

نصائح كيفية بناء شبكات إجت�عية

العديد من ا¡واضيع ا¾خرى التي تساعدك لبناء حياة 	
بيتك الجديد

عن ماذا ستتعلم؟
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التدريب؟ يتم لغة بأي

كقاعدة عامة، يتم تقديم الÃنامج بلغتك ا¾م. بالنسبة للغات ا¾قل
.شيوعاً، �كن إستخدام مÅجم� أو تقصÄ برنامج التدريب

كيف تشارك 	 الÃنامج؟

www.settleinestonia.ee سجل للتدريب ع�
�كنك 	 أي وقت طلب ا¡ساعدة من ا¡وظف� 	 مركز ا
قامة،

الشخص ا¡ساعد، أو التواصل معنا مباÉًة ع�
info(at)settleinestonia.ee

بعد التسجيل، سيتم التواصل معك من قبل منسق التدريب 	
.مجلس ا¥ستو� ل�جئ� للÅتيبات العملية

ماذا أيضاً أريد أن أعرف؟

تتكون الدورة التدريبية من 4 ايام 	 غرفة الدراسة ويوم واحد 	
.نشاطات تفاعلية مختلفة

أثناء التدريب، سيتم تزويدك بوجبة غذاء مجانية، إذا بحاجة،
�كننا أيضاً تغطية تكاليف ا
قامة والسفر لحضور التدريب. إعت�داً

ع� أع�ر ا¾طفال، بإمكانهم البقاء 	 حضانة لÏطفال أو يشÅكوا
	 النشاطات ا¡نظمة من قبل ا¡جلس ا¥ستو� ل�جئ� وا¡نظمة

 .الدولية للهجرة

يقدم ا¡جلس ا¥ستو� ل�جئ� خدمات الدعم للمستفيدين من
الح�ية الدولية 	 استونيا وا¡ساعدات ا
نسانية لÏشخاص الذين
فروا من ديارهم 	 الخارج. نحن أحد ا¡راكز الرئيسية ا¡ختصة 	

.مجال الهجرة القÒية وا¥ندماج 	 استونيا

ا¡نظمة الدولية للهجرة هي وكالة الهجرة التابعة لÏمم ا¡تحدة التي
تكرس جهودها لتعزيز الهجرة ا
نسانية وا¡نظمة لصالح الجميع.

تقوم بذلك من خ�ل

.تقديم الخدمات وا¡شورة للحكومات وا¡هاجرين
يتم Øويل ا¡×وع من قبل الصندوق ا¾وروÔ للجوء والهجرة

. وا¥ندماج ووزارة الداخلية 	 جمهورية
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