РЕСПУБЛІКА КІПР
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ
8 Вересня 2022
Безкоштовні курси з вивчення грецької мови для громадян України,
які проживають у Республіці Кіпр через війну в Україні
Служба Державних Навчальних Закладів (гр. Заклади ΚΙΕ) Міністерства Освіти, Спорту та Молоді
Республіки Кіпр даним доводить до відома всіх зацікавлених сторін про плановий початок
Програми безкоштовного вивчення грецької мови на 2022 - 2023 навчальний рік для громадян
України, які через війну в Україні знайшли притулок на Кіпрі та перебувають на острові у статусі
тимчасового захисту. Проєкт співфінансується Фондом з питань надання притулку, міграції та
інтеграції. У рамках програми переміщені особи з України, неповнолітні та дорослі, звільняються
від усіх оплат за навчання, включаючи реєстраційний внесок у розмірі 10 євро. Курси
проводитимуться в приміщенні відповідного навчального закладу по єпархіях (районах), як
зазначено нижче:
a)
b)
c)
d)
e)

Єпархія Нікосії: ΚΙΕ в Агланджі (Гімназія в Англаджі1, Тел.: +357 22305215)
Єпархія Лімасола: ΚΙΕ у Лімасолі (Ліцей в Ланітіо2, Тел.: +357 25305245)
Єпархія Ларнаки: ΚΙΕ у Ларнаці (Панкіпрський Ліцей3, Тел.: +357 24304164)
Єпархія Пафосу: ΚΙΕ у Героскіпу (Гімназія Святої Параскеви, Тел.: +357 26963390)
Єпархія Фамагусти: ΚΙΕ у Паралімні (Ліцей у Паралімні4, Тел.: +357 23820978)

У рамках Програми будуть створені окремі класи для переміщених осіб з України, неповнолітніх
та дорослих, із дотриманням мінімальної та максимальної кількості учнів, яка відповідає вимогам
Закладів КІЕ щодо створення таких класів.
Зазначені класи розпочинатимуть роботу у післяобідній час, годину визначатимуть заклади КІЕ
за своїми вищенаведеними адресами залежно від наявності приміщень та з метою забезпечення
злагодженої роботи кожного з них.
Запрошуємо всіх бажаючих зареєструватися в одному із зазначених вище Закладів КІЕ у датах з
12 по 23 вересня, робочі години: 14:30 – 18:30. Під час реєстрації зацікавлені сторони повинні
надати (1) офіційний документ, виданий Республікою Кіпр, який підтверджує, що вони є
переміщеними особами з України, які знайшли притулок на Кіпрі через війну в Україні, та,
відповідно, перебувають у статусі тимчасового захисту, а також (2) документ, що посвідчує особу.
За будь-якими роз’ясненнями чи інформацією щодо реєстрації зацікавлені особи можуть
звернутися до Закладів KIE, які працюватимуть у кожній єпархії за вищевказаними телефонами.
Кожен клас матиме 2 заняття/зустрічі на тиждень (понеділок і четвер або вівторок і п’ятниця) у
другій половині дня. Кожне заняття триватиме два (2) навчальні періоди по 45 хвилин.
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