Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών,
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, στα πλαίσια του Προγράμματος Ένταξης από Τοπικές Αρχές «Κοινωνίες με Χρώματα»:
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Microsoft Word όπου θα γίνει προετοιμασία για εξετάσεις ECDL)
• Μαθήματα κατάρτισης φροντιστών στις Πρώτες Βοήθειες
• Μαθήματα παραδοσιακής κυπριακής κουζίνας
Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με την κα Κάλια Σοφοκλέους στο τηλ. 22470374 ή 99915975.
•
Municipality
of Strovolos and Strovolos Municipal Multifunctional Foundation offers the following services to legal Third Country Nationals free of
•
charge, within the framework of the programme “Colourful Societies”:
• Computer lessons (Microsoft Word - preparation for ECDL Examinations)
• First aid training course for caregivers
• Traditional baking (f.e. bread, pies with halloumi cheese, olives, etc.)
A Third Country National who is interested to take part at the courses, must communicate with Ms Kalia Sophocleous by phone (22470374 or
99915975), so as to express in advance his/her interest and submit any of the following documents, in order to be able to participate:
a) For Refugee or Subsidiary Protection Status: Residence permit or letter of recognition from Civil Registry and Migration Department
b) For Asylum Seekers: Confirmation letter issued by the Asylum Service
c) For Special Permit / Humanitarian Status, Students, Workers, Visitors, Spouses / Dependents Cypriots Spouses / Dependents of European Citizens/
Immigration Permit: Residence permit from Civil Registry and Migration Department or yellow slip MEU2, when concerns spouses of Europeans
citizens

DATES/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

TIME/ΩΡΕΣ

TYPE OF SERVICE/ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



15/5/2016

9:45 - 11:45 a.m.

•

FIRST AID / ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ



22/5/2016

9:45 a.m. - 12:45 p.m.

•



29/5/2016



5/6/2016



12/6/2016



3/7/2016



10/7/2016



17/7/2016 (only first aid

COMUTER LESSONS/ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(There are 14 computers available and you are
kindly requested to bring you own laptop, in case
this is needed/ Υπάρχουν 14 διαθέσιμοι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εάν καταστεί
αναγκαίο,
λόγο
μεγάλου
αριθμού
συμμετεχόντων, άτομα που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν και έχουν δικό τους φορητό
ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα κληθούν να τον
χρησιμοποιήσουν.)
TRADITIONAL BAKING/ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

lesson/μόνο πρώτες βοήθειες)

9:45 - 11:45 a.m.

•

PLACE - LOCATION/
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

KONSTANTINOUPOLEOS ELEMENTARY SCHOOL/
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(30 Tritonos near Konstantinoupoleos Street,
Bus number: 119)

