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هدف این نرشیه این است که متام سازمامنا که از تاریخ ٢٠١٦-٢٠١٨ به متام 

پناهنده که از کشور سوم وارد میشوند وبه حامیت بین املللی احتیاج دارند 

بتواند کمک بکند تا از نظر اجتامعی بتوانند با فرهنگ اتحادیه اروپا أشنا 

شوند دارین زمنیه وزارت کشور وکشورهای اتحادیه اروپا به پناهندها حامیت 

همه جانبه انجام میدهند.

باهم برای ادغام

إمتام نظریات که در این نرشیه وجود دارد به هیچ وجهه بانظر اتحادیه اروبا ووزارت کشور الزم نیست که همسویی داشتد باشد. وهیچکونه 

مسؤلیتی باعث این دو سازمان منی شود.

متیه شده از طرف: بوقرن کاتالین-سابو یولیا

چاپ: گورفی آنا

بوداپست 2018



3

بنیاد کوردیلیا درسال 1996 تشکیل شد با هدف اینکه به مهاجرانی که به مه جه 

رستان می آیند آنهایی که از ظلم وزور فرار کردهاند واحتیاج به حامیت دارند. یا 

به شکل انفرادی یا گروهی ویاخاوندگی از طریق گفتاری ویا غیر گفتاری که به 

کمک مرتجامن ماهر صدرت میگرد.

پی  اسرتس  اختالل  مثالٌ  روانی  موارّد حاّد  در  روانی:  بیامری های  معاینه ودرمان 

از ضایعه روانی شناسایی آنها که به حامیت بین املللی احتیاج پیداکرده انه مثالٌ 

شکنجه وتجاو. جنسی ویا موارد دیگر.

دارو درمان رامهیّا می کینم ویااینکه امکانات آزمانی دستگاه عصبی پیکری رادر 

دسرتس قرار میدهیم.

بنیاد کوردیلیا برای ظلم سازمان داده شده

 M IA- 1 . 1 . 1 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3  : ثبت ره  شام

رابط: کونکوش کاتالین

cordelia@cordelia.hu :ای میل

تلفن: 1450 349 1 36+
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یتخت  درپا  نیوایان  به  که   (BMSZKI)بوداپست عمّومی  متّد  مرکزی  سازمان 

بوجود آمده که از نظر بیامر های حاّد مسایل بعد اشتی مسکن عمومی که بتواند 

.(BMSZKI) به این افراد کمک بکند وهمچین پیداکردن کار با نام مخفف

کمک به افرادی که از نظر بین املللی به کمک احتیاج دارند از نظر مّحل سکونت 

که بتواند به مّدت ٨-١٣ ماه بتواند این افراد مهاجر سیاسی ویا انسانی در شهر 

بوداپست اقامت داشته باشند.

نظر  از  مهاجران  به  میشودکه  استفاده  اجتامعی  مّددکاران  از  ها  برنامه  این  در 

مدارس  ها  بچه  برای  نام  ثبت  کارپیداکردن،  اداری،  کارهای  انجام  بتی،  عهدنامه 

کمک میکند.

رابط: تاتر بابت، پودینا آندرآ

podina.andrea@bmszki.hu, tatar.babett@bmszki.hu :ای میل

تلفن: 232-0092 30 36+ ,9526 238 1 36+

بوداپست سازمان مرکزی متّد عمّومی

MMIA-2.2.8.-2015-00002 : ثبت ره  شام
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بنیا  جانب  از  که  میباشد  انتفاعی)  غیر  (سارمان  ناسودتر  سازمان  سازمان،  این 

مهاجران وپشتبانان آنها بوجوچ آمده.

به  وهمینطور  اجتامع،  در  ادغام  مجارستان،  مقیم  مهاجران  از  فّعالیتش حامیت 

نسبت حرفًه آنها کمک درانتخاب کار نسبت به دانی کاری کهدارند.

افراد یک کار به  این فرد ویا  اینکه  بازارکار نه فقط به دانن  به  جذب مهاجران 

از  یادگری حرفـۀ جدید  برای  رایگان  آموزش  امکان  بلکه  بلّد هستند  را  خصوص 

کار  بتواند درباز  کار مفید کف  امیدکردن  به  این شازمان میباشد.  اهداف  جمله 

ارزش داشتند باشد مهاجرانی که ورد رن کشور میشئند در دورۀ کار آموزی مجانی 

رشکت میکند.

اولیۀ  یادگری  رانندگی،  کواهنیامه  گرفنت  افراد مسّن  از  محافظت  مثال  عنوان  به 

کاربا کامپیرت ECDLو. MCSA وهمچیبنی دورۀ کار آموزی کاردستی-گل کاری. 

دورۀ های کار آموزی بهزبان انگلیسی تدریس میشود و بعد از پایان یافتی دوره 

حکم تعلیق میکیرد.

(MIGHELP) کمک به مهاجران مقیم مجارستان بانام مخفف

 M M IA- 2 . 2 . 5 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : ثبت ره  شام

رابط: جیمس بیرت

pjames@mighelp.hu :ای میل

تلفن: 9104 611 70 36+
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به  ومسکن  اقامت  برای  موقّت  بطور  بیخامنان  به  کمک  بابتیشتا  مرکزی  ادغام 

تعداد  به  خانواده  به  کمک  وهمینطور  میکند  کمک  نفر   150 اندازۀ  به  بالغان 

بیشرتاز 80 نفر وکمک کودکان برای آسان کردن زندگی آنها.

در خواپگاه خانوادگی اسکان دادان خانو ادهایی که ازمنا جنگی آمد واند مجارستان 

به آنها قبولی داده است.

در برنامۀ ادغام مهاجرانی که تنها ویاپاخواده وارد کشور شده ند کمک بکند که 

وباانسانی  مّوقت  آمامت  دارای  که  مهاجرانی  آن  البته  برسند  مسکن  به  بتواند 

هستند.

یر یکی از پروژه (برنامه) های ما پیدکردن خانۀ کرایه این مستقل برای مهاجران 

میباشد

رابط: لورنس کاروی وفکته ساندرا

laorencz.karoly@orszik.hu, fekete.szandra@orszik.hu :ای میل

تلفن: 8001 253 20 36+ ,4648 403 20 36+

ادغام مرکزی بابتیشتا

 M M IA- 2 . 2 . 8 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 1  : ثبت ره  شام
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متام  میکند.  فعاّلیت  مستّقل  بطور  ها  مراقبت  بخش  مالت  انتفاعی  غیر  رشکت 

بخشهای این رشکت باهم همکاری دارنه.

کار برای تو: برای مهاجرانی که در مجارستان هستند واز کشور ثالث واردانی کشور 

شده آنه کمک میکند که وارد بازار کار شدخ وامکان این را پیدا بکند که در داخل 

کشور کار مفید را انجام بدهند.

رابط: (با مراجعه تقدگان): لینارت ژوفی- راهنامی بازارکار

lenart.zsofia@maltai.hu :ای میل

تلفن: 704 953 30 36+

رابط: (درموردکار): فیلی یوش اگنش به عنوان مشاور

filius.agnes@maltai.hu :ای میل

رشکت غیر انتفاعی مالت بخش مراقبت ها

 M M IA- 2 . 2 . 5 - 2 0 1 5 / 0 0 0 0 6  : ثبت ره  شام
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بنیاد برای آفریقیا جامعۀ مدنی سازمان کمک وتوسعه وپیرشفت برای آفریقیا

با تشکیل برنامه های فرهنگی و  فِعالیت  افزانی صربوبرد براری جامعۀ مجاری 

های اجتامعی در جامعۀ جدید.

اینکه  بدلیل  مفید  پروژۀ  دادن  میکند  زندگی  مجارستان  که  های  آفریقای  برای 

آنهاهم بتواند عضو مؤثر جامعه بشوند.

دادن هرکونه اطالّعات ودانستی ها برای وارد شدن به محیط کاری برای مهاجران 

بطور زنده به زبانهای انگلیسی وفرانساوی باپروژه های ادغام.

در مورد هرکاری یک تست صورت می گرد که قبول کشده های کار بطور عمقی 

همگی به مفهوم آن کاربی بربند.

آفریقا که در چهار چوب  برای  بنیاد  آموزی در  کار  داوا طلبانه در دورۀ  رشکت 

برنامه های آفروماگ صورت میکرد کمک سکیند که مهاجران بطور مستقیم وارد 

بازار کار بشوند.

مداّوم  کار  ایجاد  افریقایی  مهاجر  وافراد  ها  مجاری  تخّصص.برای  های  برنامه 

باشناخت تخصص.

آفریقایی ها با اعتامد میتوانند به مراجعه بکنند.

بنیاد برای آفریقیا، مجارستان

 M M IA- 2 . 2 . 5 /  : ثبت ره  شام
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گونه  ماهمه  ید  بیا  پیش  که  مشکلی  وهرکونه  کاری  شخصیّت  ایجاد  مورد  در 

راهنامیی می کینم.

در مورد جذب شدن به بازار کار بطور ساده برنامه های فرد رادر داخل یک پاکت 

وچهارچوب قابل فهم برای مقیم مجارستان آماده میشود.

رابط: هامواش بالینت

afromag@afrikaert.hu :ای میل

تلفن: 1054 332 1 36+
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برنامه های  ومهاجران طبق  ها  بهپناهنده  (Menedék) کمک  مندیک  متؤسسۀ 

وآموزش  فرهنگی  نظر  از  مکیند  زندگی  مجارستان  در  که  مهاجرانی  به  همگانی 

بیشرت از ٢٠ سال است که کمک میکند. در ضمن کمک به ادغام مهاجران مجاری 

به کشور خودی.

وارد  وقتیکه  که  خود  زبان  به  مهاجران  که  راهنامیی  وگروهی  انفرادی  بطور 

مجارستان میشوند بتواند زندگی وفرهنگ مجاری رایاد بگیرند وهمچنین از نظر 

مسکن کار وانجام کارهای روز مرّه کمک رسانی بکند همکاران متخصص همکاری 

می کند.

کون  کیش  گور،  سابادی،  واموش  فوت،  بوداپست،  شهر  در  ما  وهمراهی  یاری 

هالش، نیرباتور منانیده وجود دارد.

برای مّهم است که مهاجران به تعداد زیادی وارد جامعۀ بشوند وانسانهای بازی 

پاشند وادغام در جامعه کلیه موفقیت این افراد میباشد.

ودست یابی مهاجران به کار کمک برای افراد مهاجر از طریقی کارانان ما بشکل 

بازاریای وماندن آنها در محیط کار که این هدف ماست.

با توجه به احتیاج جامعه برای نیروی کاری این افراد ودانش این افراد برای انجام 

کارهایی احیایاٌ مّوقتی. 

مؤسسۀ مندیک (Menedék) کمک بهپناهنده ها ومهاجران

 M M IA- 2 . 2 . 6 - 2 0 1 5 / 0 0 0 0 1  : ثبت ره  شام
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باراهنامیی های الزم از نظر قانون کاری برای مهاجران وآن عّده از افرادی که هنوز 

هیچ تجربۀ الزم رابرای انجام کارمفید. 

هدف ما اشیت که بتوانیم راه رابرای ادغام شدن در جامعه برای مهاجران ممیّاب 

زیم.

اینکه  معنای  به  است  پله  به  پله  مهاجران  ساخنت  آماده  ماو  بازاریای  کلوب  در 

از: مصاحبه، روش جستجوی کار، تخصص، ترجمۀ مدارک، مسائل مربوط به کار، 

رشکت زدن، رشح حال زندگی خودرا نوشنت.

داشنت صحت روح ورمان با دخالت دارن روانشناس.

آنهایی از سخنت های زندگی آسیب دیده اند ودچار بیامری های بعد از حادثه ناگوار 

قرار گرفته اند کمک شد دکه به زندگی آرام بازگردند.وسداقی خودرا پیدا بکنند.

در پروژۀ کاریابی ویادگیری تخصص دوبار امکان دوره های مختلف داده میشود.

بعد از ده ورۀ سه ماهه وتجربه کاری به درجه کار آموزی احتامالٌ وارد بازار کار 

میشوند.

برای مهاجرانی که در مجارستان هستند آموزی به ثبت رییدن رشکت درصدرت 

وکارهایی  بکند  ایجاد  یک  میتواند  موفقیت  صورت  یدر  که  میشود.  مهیّا  امکان 

خودرا انجام دهد.

دورۀ تحصیل برای یادگیری زبان مجاری مخصوصاٌ برای آنهایی مّهم است که در 

یک مورد کار بخصوص به دانش زبان مجاری احتیاج دارند.

رابط: مدیشی آنا، بارچا الدیکو

 anna.medjesi@menedek.hu, ildiko.barcza@menedek.hu :ای میل

تلفن: 1502 322 1 36+
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برای بهرت زدیسنت مهاجران از طریق قانونی واصولی فّعاالن سازمان کمک مکیند 

که دیگر افراد باهم آشناشده وجوامع دیگر تشورها آشناشده که مانع پیش داواری 

مای بی مورد شود.

فهرس موارد دیکر: 

تدریس زبان مجاری مختص بانوان-بازی های تۀثری وداستان گویی ونوشنت رشح 

حال زندگی از طریق کامپیوتر ورشه دادن فکر واندیشه.

رابط: لوفیگ تیمیا، فاراکو ریناتا

timea.lovig@menedek.hu, renata.farago@menedek.hu :ای میل

تلفن: 1502 322 1 36+

مؤسسۀ مندیک (Menedék) کمک بهپناهنده ها ومهاجران

 M M IA- 2 . 2 . 1 0 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : ثبت ره  شام
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در پروژۀ همکاری باهم هدف ایتست که آنهایی که در برنامه حامیت بین املللی 

بطور  بکنند  اداره  را  خود  زندگی  بتوانند  اجتامعی  کاران  مدد  برنامۀ  از  هستند 

مستقل.

راهنامیی عمومی

محل خدمات: 1081 بوداپست، خیابان نیپ سینهاز شامرۀ 16

راهنامیی های حقوقی 

متام کارمندان وارباب رجوع ها همگی در آدرس زیرخواهند بود: 1081 بوداپست، 

خیابان نیپ سینهاز شامرۀ 16 

مؤسسۀ مندیک (Menedék) کمک بهپناهنده ها ومهاجران

 M M IA- 2 . 2 . 1 5 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1  : ثبت ره  شام

رابط: بالینت پرتا، وی.سابو یولیا

julia.szabo@menedek.hu, balint.petra@menedek.hu :ای میل

تلفن: 1502 322 1 36+
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نام نوینی کودکان وبچه هادر کودکتان ومدارس وادغام جوانان در جامعۀ کشور.

کمک های اولیّه:

مددکاران اجتامعی که بطور داواطب درسازمان هستند بطور انفرادی ویاگروهی 

به مهاجران جوان وکودکان در صورت احتیاج تخصص را یادمید هند( وهمچنین 

آموزش زبان مجار).

متخصص  وافراد  رواشاسان  بوسيله  زمنيه  اين  ىر  هاي  برنامه  خود  از  شناخت 

مهاجران  به  كمك  كه  بار   ٥ اي  حفته  ميگرى  انجام  روانی)  مشکالت  (راهنامی 

ميشود از نظر جامن بني كه معلوماً بطور گروهي صورت مريگرد.

برنامۀ همگانی در خارج از محیط مدرسه 

باغ   ) بازدیداز  های  برنامه  در  باهم  مجاری  های  بچه  بصالوۀ  مهاجر  های  بچه 

وحش، موزه، تآتر، پیک نیک، وگروش وغیره) رشکت داشتد باشند.

برنامه های گروهی دوستانه از کودکتان رشوع شده تا مدارس همراه با بچه های 

وجوانان مجاری ومهاجران بطور همه جانبه وهمکاریهای فرهنگی.

که همه  بشکلی  مهاجر  وکودکان  جوانان  وتربیت  تعلیم  معلاّمن  تخصص  جلسۀ 

باهم دستجی همراه میشوند وباهم با تعویفی تجارب به همدیگر وافراد مهاجر 

کمک میکند.

مؤسسۀ مندیک (Menedék) کمک بهپناهنده ها ومهاجران

 M M IA- 2 . 2 . 2 . - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 1  : ثبت ره  شام
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پیام فرهنگ مختلف فرهنگ چند گونه که مفهوم آن ودرک آن به گوش خانواده 

هاو پدرومادر بوسیله معلاّمن ارسال گردد.

مالی  از نظر  برای کودکان وجوانانی که  تاپستانی  برنامۀ متام روزی وکمپ های 

توانایی این برنامه هارا ندارند.

رابط: بارچا ایلدیکو

ildiko.barcza@menedek.hu :ای میل

تلفن: 1502 322 1 36+



16

بنیاد ارزشهای ذهنی کفتار فرهنگ های متفاوت ودرک همدیگر ورشۀ فرهنگ 

اروبایی در مجارستان.

هدف اصلی ما اینست که برای جوانان امکان آن را فراهم بکینم که بتواند در یک 

با فرهنگ های رنگ وبارنگ قدرت خالفیت خودرنشان بدمند.

به ثبت رساندن رشکت در پروژۀ برنامۀ ما یباشد که مهاجران بتوانند دراین زمنیه 

هم فعال باشند کمکدانی مادرانی زمنیه از طریق( گفتامن، مسائل عملی، ومّعرفی) 

توسعه رشکت مادرانی موارد بسیارمّهم میباشد.

اقتصادی وقدرت مالی ومسائل حقوقی در داخل جهاجوب  گفتار برای پیرشفت 

رسوسی بازاربایی-فعاّلت های ادامه دار.

رابط: تلک آنا

hanna.telek@szubjektiv.org :ای میل

تلفن: 6844 226 20 36+

بنیاد ارزشهای ذهنی

M M IA- 2 . 2 . 7 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 5  : ثبت ره  شام
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دورهای چندجانبه از کمک رسانی ویاری دهنده اولیه برای مهاجران سیاسی که 

در این برنامه رشکت بکند. گفتگو با آنها ودیدار منایندۀ آنها با همدگیر. از موارد 

اند  افراد شخص که حقوق مّدنی را تجربه کرده  با  بتوانند  اینکه مهاجران  دیگر 

دیدار داشتد باشند.

آماده کردن منانیده ها در برنامه تخصص مهاجران برای آن عدۀ ای که از اتّحادیه 

اروپا نیسند که به نفع گروهای مهاجر باشد.

هدف کمکاهای اولیّه به این شکل است که رشکت کشدن بتوانند بخاطر مصالح 

خودشان در میزگرد رشکت بکنند ودر موارّد مختلف صّحبت بکنند.

ثبت ره  شام :  M M IA- 2 . 2 . 1 0 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3 بنیاد ارزشامیی ذهنی 
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کار آموزی برای رسگرومهای غیر انتفاعی مهاجران

اداری  حقوقی،  قانونی،  نظر  از  دورها  این  در  رشکت  هدف  با  مهاجران  که   .١

آشنابشوند وبتوانندازانی موارد از حقوق مهاجران دفاع بکند.

٢. در دورۀ آموزش هدف این است که رشکت کننده ها از منبع مالی ودر نوشنت 

مناقصه آشنا بشوند.

یاد بگریند که  بتوانند گفتارکاری ورفتاری را  افراد  ٣. هدف آموزش آن است که 

بتوانند حد اکز استفاده را از کاربرده واستفاده منانید.

٤. هدف آموزنی آن است که رشکت کتده ها بتوانند به راحتی رابطه با همکاران 

وجامعه مجارستان را یاد بگریند وعادت بکند.

دادن را هنامیی های حقوقی

سیاست جمعی مهاجران

کنفرانس

نرشیه

وسائل ارتباطی دست جمعی ورابطه با یگدیگر (هیئت مهاجران مقیم مجارستان)

رابط: باک آرپاد

arpad.bak@szubjektiv.org :ای میل

تلفن: 4798 279 70 36+
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يپروژۀ آموخنت مجارستان برای دانش آموزان مهاجر ساخنت سخصیت کاری را آماده 

میکنند که بتوانند در استخدام سهیم بشوند.

در  را  دانیشگاهی  لیسانی  امکان  صورت  بتوانند  که  دست  دور  اهداف  برای 

مجارستان صاحب شوند.

برای پرژهای خدماتی ما:

دورۀ های آمادگی برای ساخت شخصیتی از نظر کار

در  اّول  مرحلۀ  در  مسرت  سه  یک  زمانی  مّدت  به  دور   ٣ مادر  آموزی  کار  دورۀ 

پنج شهر از پیچ، وبوداپست. بطور موازی کار فرمایان ومتصدی کاررا با هم آشنا 

میسازد.

رابط: اوگروتسزی کینغا

kinga.ugroczi@szubjektiv.org :ای میل

تلفن: 4053 377 70 36+

ارزش بنیاد ذهنی

 M M IA- 2 . 2 . 3 - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 6  : ثبت ره  شام
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در مرحلۀ اّول هدف مهتم ما پشتبانی از ارزش های اروپایی وباالبردن وجهۀ این 

یک  فرهنگ  خانۀ  مانند  محلّی  وگروهی  مدنی  حقوق  فعاالّن  طریق  از  ارزشام. 

منطقه وحامیت مالی واخالقی گروه مختلف برای این کار بعالوۀ کشف آنها.

برنامه های درانی زمنیه برای رشوع فعالّلیت ها آماده کردن مهاجران برای تشکیل 

دادن رشکت انفرادی در چهاچوب پروژۀ برنامۀ ما.

توسعۀ رشکت های شخصی در مارگاهای خصوصی با.مان WS 6+4 روزی در ٣ نوبت.

برای توسعه رشکت برای افراد ٣ دستور مّهم در دست داریم:

- امکان آموزش؛

- هیئت رشکت؛

- آموزش زبان مجاری

آموزشهای مکّملی ما عبارت است از: مشورت، مرتجمی، کارهای دفرتی

رابط: گابور زیتا

 migbiz@jovokerek.hu, gabior.zita@jovokerek.hu :ای میل

بنیاد عمومی چرخ آینده

 M M IA- 2 . 2 . 7 / 2 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 6  : ثبت ره  شام
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را  زمنیه  در شهر فوت  بنام فوت  کودکانه وجوانان  آموزش  مرکز  اشتوان  کاروی 

آماده میکنند وامکان تحصیل را زیر قوانین آموزش وپروزش کشور مهیّا می سازد. 

بطور  این مدرسه  در  که  است  نشدند. ممکن  بالغ  گه هنوز  آموزان  داتش  برای 

بعداوۀ  زبان  آموخنت  ما  هدف  کودکان  مرکز  در  بشوند.  محافظت  روزی  شبانه 

دانسنت موضوعات درس برای ادغام موفق این افراد.

هدف این پروژه اینست که به مهاجران بی در آمد ویا کم در آمد کمک بشود که 

فاصلۀ آنها بین هم سن وسال خودشان زیادتر نشود.

برای یه ک یست بودن این پروژه ها خدمات دیگرهم وجود دارد مانند: فوتبال 

بادستگاه  دوزی،  کاردش-گل  مانند  مهارات  یادگیری  درس،  مواد  تقویت  سالن، 

می  ورزش،  مترینات  کوچک،  های  فیلم  ساخت  فیلم،  مناشی  آشناشدن،  موژیک، 

گرفنت عیدهای ملّی ویامذهبی با کمک مرتجامن.

رابط: کامش اشتوان

istvan.kadas@kigyk.eu :ای میل

تلفن: 022 358 70 36+

کاروی اشتوان مرکز آموزش کودکانه وجوانان خودکفا از نظر همراه

 M M IA 1 . 1 . 4 - 2 0 1 8 - 0 0 0 0 2  : ثبت ره  شام
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مؤسسۀ IOM کمک میکند که انسانیهای مهاجر وزش واالی انسانی خودرا حفظ 

به  پناهندما  برای  را  داریها ممکنهای متعددی  به کمک شهر  نظر  این  وازا  کرده 

انجام می رساند.

انسان  قاچاقیچان  با  که  است  کرده  بکاش   IOM حال به  تا   1990 های  سال  از 

برخورد داشته باشد وجلوی آنها را بگیرد.

از نظر مهاجرات وسداقی برای مهاجران. اگر مهاجری بطور دواطبا نه بخواهد به 

کشورخو بازگرد دو یا اینکه مهاجر گذار از کشوری میباشد در این مورد کمپ های 

اطالّعاتی را در احتیار مهاجران قرار میدهد.

مهاجران در شهر: ادغام آنها در جامعۀ شهری وپروژۀ پیرشفت آنها در زمینه های 

مختلف درشهر بوداپست برای افراد مهاجر که از مملکت بیگانه وارد شده اند.

محل خدمت: پایتخت شهریاری مرک. بوداپست به آدرس ناحیۀ 1052 بوداپست، 

خیابان بارچی آشتفان پالک 3-1.

رابط: ژاگر السلو جولت

lzsager@iom.int :ای میل

تلفن: 2505 472 1 36+

مؤسسۀ بین املللی مهاجران (IOM) ومستقر در شهرداری های شهر بوداپست

 M M IA– 2 . 3 . 2 / 3 – 2 0 1 6 – 0 0 0 0 1  : ثبت ره  شام



23

انگلیسی-املانی- زبانهایی  اّول  دروملۀ  آمده  بوجود   1991 سال  از  زبان  مدرسۀ 

ایتالیایی-اسپانیایی-فرانسی ومجاری میتوانند نام نویی بکند.

با  دوباهم  هر  وفرهنگ  زبان  یادگیری  پروژه:  بکیم. هدف  مجاری صحبت  بیاه 

برنامه های متنوع. یر ضمن کمک به ادغام در جامعه ووارد بازارکارشدن.

آزماشی سطح دانشنت زبان مراجعه کننده ها در ساعت کّل تدریس که 120، 180، 

و240 ساعت میتواند باشد که در سطح ابتدایی-متوسط ویا عالی قرار میگرد.

خدمات ما برنامه های دیگرهم در چهاچوب دارد مانند مواظبت از کودکان بطور 

شبانه وروزانه وامتحانات دانش آموزال.

رابط: گابور ملیندا، کیش ادینا

ugyfelszolgalat@converzum.hu :ای میل

تلفن: 1158 368 1 36+

تدریس علم زبان از طریق رشکت سهامی 

 M M IA- 2 . 2 . 4 - 2 0 1 5 - 0 0 0 0 2  : ثبت ره  شام
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نام پروژه: بهشکل دیگر مجاری به مهاجران کمک میکند که هم از طریق زبان 

برنامه های رنگی ومتنوع کمک میکند که در جامعۀ  با  از طریق فرهنگ  وهم 

ادغام بشوند.

با امتحان سطح زبان رشوع میشود وبا امتحان آخری به خامته می رسد.

تدریس علم زبان از طریق رشکت سهامی

 M M IA- 2 . 2 . 4 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2  : ثبت ره  شام

رابط: گابور ملیندا، کیش ادینا

ugyfelszolgalat@converzum.hu :ای میل

تلفن: 1158 368 1 36+
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گروهی خدمات کلیسایی مسیحیّت دفرتی ایجاد کرد که پناهده ها کمک بکند.

با خدمات اجتامعی برنامه های دستجمعی-کالسهای زبان- به مهاجران کمک میکند.

گروه مژده دهندگان آسامنی به مهاجران کمک میکند که در ترد حانواده ها اسکان 

پیدابکند بابطور مّوقت ویا اینکه کمک به ادغام در جامعۀ گهزندگی میکند. بعالوۀ 

متام ومراحل ادغام در مردمان کشور.

حامیت مسکن

اگر مهاجری بتواند تا اندازهای پول کرایه خانه خود را پرداخت بکند ما بقی آن 

طرف دیاک اوینا پرداخت میشود.

فعالیّت اجتامعی

مشاورت،  کار،  وهمچین  مسکن  پیداکردن  برای  کمک  عمومی:  های  فعالیّت 

انجام  برای  آنهارا  کردن  همراهی  وهمچین  اداری  های  درکار  کمک  وراهنامیی 

کارهای اداری وموارد پی گری آنها.

گروهی مذهبی دیاک اونیای مجارستان (خدمات کلیسا)

 M M IA- 2 . 2 . 8 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 3  : ثبت ره  شام

رابط: میساروش اتیلال

mesata@gmail.com :ای میل

تلفن: 8785 555 20 36+
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سازمان مذهبی مسیحّیت آماده کردن پروژه های برای انجام اهداف متفاوت. 

مراقبت های انفرادی ونگهداری آنها افراد سالخورده ویاکم ذهن ویا اینکه به دایل 

دیگر احتیاج به مراقبت دارند.

(سالخوردگان  برای  یهکی  است.  فعالیّات  حال  در  سا.مان  دوو   ٢ بوداپست  در 

مراقبت  تحت  کینم  قبول  را  آنها  که  هم  آماده  ذهن).  کم  اقراد  برای  ودیگری 

کارمندان متخصص.

دورهای زبان مجاری وانگلیسی جزء فعالیت های این سازمان میباشد.

رابط: میساروش اتیلال

mesata@gmail.com :ای میل

تلفن: 8785 555 20 36+

گروهی مذهبی دیاک اونیای مجارستان (خدمات کلیسا)

M M IA- 2 . 2 . 9 / 3 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1  : ثبت ره  شام
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مایل است که در مجارستان یک فرهنگ متّحد  بنیاد  این  آرت می سیوو  هدف 

ایجاد شود.

با جوانان زیاد کار میکند بطوری که آنها بتوانند در جامعه نقی سازنده ومفیدی را 

ایفا بکند. وهمچین بشود آنها از نظر متنوع بودن جامعه به راحتی جا به جاکرد.

با پروژه روش زنده هدف انیست که مهاجرانی که بیسرت از 3 ماه در مجارستان 

اقامت دارند تخت حامیت قرار داده وآنها را وارد بازار کار مناید.

از خدمات این پروژه اعالم آمادگی کردن برای کار ودورۀ های کاری برای وارد شدن 

باروانشناس- دلخواه صحبت  بطور  زبان  یادگیری  تخصص.  یادگری  کار.  بازار  به 

مشاور حقوقی-فعالیّت گسرتده داشنت.

رابط: چاکی ارجیبت

erzsebet.csaky@artemisszio.hu :ای میل

تلفن: 7135 411 70 36+

بنیاد آرت می سیوو

 M M IA  -  2 . 2 . 5  : ثبت ره  شام


