
”العاصمة للجميع“

لكم: نقدمها  التي  الخدمات 
إستشار

• معلومات عن حقوقكم و واجباتكم	
• المساعدة عند تقديم طلبات المساعدات المالية و الخدمات اإلجتماعية	
• مساهمة في البحث عن عمل و حل المشاكل التي تخص العمل )عقود العمل, رواتب(	
• المرافقة و الترجمة الفورية في الدوائر الحكومية	
• المساعدة في البحث عن سكن و حل مشكالت السكن	
• المساعدة في توفير التأمين الصحي و العناية الطبية	
• المساعدة في معادلة شهادات الدراسة التي تم الحصول عليها في الخارج	
• المساعدة في حل مشكالت الديون و المصادرة	

القانونية اإلستشارات 
• المساعدة في معالجة إجراءات تقديم اإلقامة )مثل تأشيرات الدخول طويلة و قصيرة األمد، اإلقامة طويلة األمد، اإلقامة الدائمة، 	

بطاقات الهوية ذات المقاييس البيولوجية(
• التعريف بالقوانين التشيكية	
• حماية حقوق اإلنسان و المساعدة في مسائل التمييز العنصري	
•  المساعدة في إجراءات الحصول على الجنسية التشيكية	

التشيكية دورااللغة 
•  دورات للبالغين- 100 ساعة دراسية، مختلف المستويات، التحضير إلمتحان	

اللغة التشيكية مستوى 1A المخصص للحصول على االقامة الدائمة.
• دورات لألطفال، التعليم بطريقة مسلية- 50 ساعة دراسية	

دور
• محاضرات متخصصة لموضوعات مثيرة لإلهتمام متعلقة باإلقامة في الجمهورية التشيكية	
• جوالت تعريفية في كل براغ. هدف الجوالت هو التعريف باالثار و التاريخ و العادات و التقاليد التشيكية.	

ICP
• مكتبة متعددة اللغات	
• إتصال مجاني بشبكة اإلنترنت، حواسيب	
• غرفة إستراحة مع تلفزيون	
• لدينا قاعات لالستعارة مجانا لفعاليات غير تجارية	

فعا
• تنظيم دوري للحفالت الموسيقية، المعارض، المسابقات الرياضية، الندوات، المحاضرات و أيام الثقافات المتعددة.	

ا مع انَّ تلك  جميع الخدمات نقدمها مجان
عالي و التخصصي الخدمات من المستوى  ال

لمعلومات أكثر عن الدورات يرجى اإلتصال باإليميل
edu@icpraha.com

اإلجتماعية الشؤون  في  إستشارات 

الثقافي الوسط اإلجتماعي و  دورات و محاضرات لمعرفة 

القانونية اإلستشارات 

ICP مركز إستشاري

إجتماعية و  ثقافية  أنشطة  و  فعاليات 

التشيكية اللغة  في  دورات 

FInAnCováno 

evroPskou unIí 

Azylový, mIgrAční 
A IntegrAční Fond

Projekt Integrační centrum Praha v, reg.č. AmIF/1/02, je financován  
v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
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 ICP مركز إستشاري   
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

 هاتف: 420252543846+
info@icpraha.com :إيميل 

مواعيد العمل:
اإلثنين - الجمعة من 9.00 - 17.00

براغ ICP – 4 فرع
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4

هاتف: 420775771944+
praha4@icpraha.com :إيميل

ساعات العمل لتقديم اإلستشارة:
اإلثنين و الخميس من 9.00 - 17.00
في أيام األربعاء من 9.00 - 13.00

براغ ICP – 12 فرع
sofijské náměstí 3400, 143 00 Praha 12

 Prior - مركز للتسويق، الطابق الثاني
هاتف: 420775791202+

praha12@icpraha.com :إيميل
ساعات العمل لتقديم اإلستشارة:

الثالثاء و األربعاء من 9.00 - 17.00

براغ ICP – 13 فرع
zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13

هاتف: 420775564654+
praha13@icpraha.com :إيميل 

ساعات العمل لتقديم اإلستشارات:
الثالثاء و الخميس من 9.00 - 17.00

في أيام األربعاء من 9.00 - 13.00

ICP فرع ICP – 14 براغ
Bratří venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
 هاتف: 420775553188+ 420225295515+

praha14@icpraha.com :ايميل
ساعات العمل لتقديم اإلستشارات:

اإلثنين و الثالثاء من 9.00 - 17.00
في أيام الخميس من 9.00 - 13.00

Pankrác

lužiny

شركاء المشروع:

اتصال هاتفي بالناطقين بالعربية: 
+420775721427, +420773438873, +420777962248 

SAPA في ICP مكتب
libušská 319/126, 142 00 Praha 4

saparie بناية saparie، الطابق السادس
 هاتف: 420775151082+

viet@icpraha.com :إيميل
ساعات العمل لتقديم اإلستشارة:

في أيام االثنين والخميس من 8.00 - 16.00
Poliklinika
modřany

sídliště Písnice saparie بناية
+420774124094, +420775791202 

ICP فرع

ICP فرع

ICP فرع

ICP فرع

FInAnCováno 

evroPskou unIí 

Azylový, mIgrAční 
A IntegrAční Fond

www.icpraha.com/ICPraha”العاصمة للجميع“
@ICPraha


