Informace o koronaviru

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
Důležité odkazy a informace pro cizince o koronaviru v různých jazykových mutacích:
اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
-

-

Speciální web Ministerstva zdravotnictví o koronaviru v angličtině:
https://koronavirus.mzcr.cz/en/
(اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

Web Ministerstva vnitra - informační stránka o koronaviru v angličtině:
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
(ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ – ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

-

-

Web Magistrátu hl. m. Prahy - důležitá upozornění v angličtině:
http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/index.html
(ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮاغ – ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﻫﺎﻣﺔ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

-

-

Web Magistrátu hl. m. Prahy - informační stránka koronaviru v a
 ngličtině:
http://www.praha.eu/jnp/en/important_notice/covid_19.html
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮاغ – ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

-

-

-

Web Metropolevšech.eu - některé aktuální informace o koronaviru v
EN, RU, UKR, VIET: https://metropolevsech.eu/cs/news/

 ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﺮوﺳﯿﺔ واﻷوﻛﺮاﻧﯿﺔ- metropolevsech.eu ﻣﻮﻗﻊ
(واﻟﻔﯿﺘﻨﺎﻣﯿﺔ

-

Cizinci, kteří se chtějí vrátit domů, by měli kontaktovat svá velvyslanectví / konzulát:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/diplomaticka_listina.h
tml
 ﻗﻨﺼﻠﯿﺘﻬﻢ/ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻋﻠﯿﻬﻢ أن ﯾﺘﺼﻠﻮا ﺑﺴﻔﺎرﺗﻬﻢ:
_________________________________________________________________________
V současné situaci hodně neziskových organizací poskytuje své služby cizincům online.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ أون ﻻﯾﻦ

Integrační centrum Praha - informace v EN, RU, UKR, VIET, CHN, ARAB:
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺑﺮاغ – اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﺮوﺳﯿﺔ واﻷوﻛﺮاﻧﯿﺔ واﻟﻔﯿﺘﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺼﯿﻨﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
- Sociální a právní poradenství pro cizince - online
Informace týkající se právních či sociálních záležitostí po telefonu či skypu.
https://icpraha.com/spoustime-online-poradenstvi/
اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ – أون ﻻﯾﻦ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎﯾﺐ- Služby interkulturních pracovníků pro cizince - online
Tlumočení ve veřejných institucích či při online poradenství nebo vysvětlení obsahu
důležitých dokumentů. https://icpraha.com/tlumoceni-online/
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﯿﻦ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ – اون ﻻﯾﻦ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺧﻼل زﯾﺎرة اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة أون ﻻﯾﻦ أو ﺷﺮح ﻣﺤﺘﻮى.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ
Našimi klienty jsou občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu
delší než 90 dnů. Pokud máte jiný typ pobytu nebo si nejste jisti, zda se svým typem pobytu můžete
využívat naše služby, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.
 إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ ﻧﻮع. ﯾﻮﻣًﺎ90 ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ دول ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﯾﻬﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺸﯿﻚ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
. ﻓﯿﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ وﺳﻮف ﻧﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﻜﻞ ﺳﺮور، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو إذا ﻛﻨﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

Další organizace, které pomáhají cizincům - informace vEN, RU, UKR, VIET:
https://metropolevsech.eu/cs/sluzby-pro-migranty/nevladni-neziskove-organizace/
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺟﺎﻧﺐ – اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﺮوﺳﯿﺔ واﻷوﻛﺮاﻧﯿﺔ واﻟﻔﯿﺘﻨﺎﻣﯿﺔ

