
Λύσεις

To easyRights έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας
"Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τη σύμβαση με αριθμό 870980.

Το @easyrights_bot στο Telegram καθοδηγεί τους μετανάστες, ώστε να
έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχοντάς τους την
υποστήριξη που χρειάζονται, για να κατανοήσουν τους σχετικούς όρους
και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες σημαντικές
διοικητικές διαδικασίες.

Επιβεβαίωσε ότι έχεις εγκαταστήσει στο κινητό σου το Telegram app,
από το Google Play σε συσκευή Android ή από το App Store σε συσκευή
iPhone.

Χρησιμοποίησε το easyRights Agent ή σκανάρισε τον κωδικό QR, για να
αποκτήσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μέσω του Agent, μπορείς
επίσης να έχεις πρόσβαση σε μία εφαρμογή για να μάθεις τη γλώσσα και
σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, για να κάνεις εξάσκηση στην προφορά
σου. 

Το Capeesh είναι μία εφαρμογή για να μάθεις τη γλώσσα, η οποια έχει
στόχο να σε υποστηρίξει στις δραστηριότητες και στις διοικητικές
διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεσαι με τις υπηρεσίες δημόσιας
διοίκησης. Είναι μία εφαρμογή στην οποία εξασκείσαι ψηφιακά και με
παιγνιώδη τρόπο, για να μάθεις το λεξιλόγιο που έχει ειδικά επιλεχθεί
για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις τις γραφειοκρατικές διαδικασίες!

Θα μάθεις τις λέξεις και τους όρους που χρειάζεσαι και θα κάνεις
εξάσκηση, για να μάθεις να τα χρησιμοποιείς ανάλογα με την περίσταση.
Επίσης, θα τεστάρεις τον εαυτό σου σε ασκήσεις με παιχνίδια ρόλων. 

Για να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς την εφαρμογή, πρώτα πρέπει να την
κατεβάσεις από τη συσκευή σου (στο Google Play σε συσκευή Android ή
στο App Store σε συσκευή iPhone) και να εγγραφείς μέσω του
@easyRights_bot στο Telegram.

τη γλώσσα διδασκαλίας 
τη μητρική σας γλώσσα (αν δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε "άλλη")
τη γλώσσα μεταφοράς που θέλετε να μάθετε (τα ιταλικά είναι υπό
ανάπτυξη και δεν είναι ακόμη διαθέσιμη ως επιλογή)

Το CALST είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα σας βοηθήσει να
μάθετε να προφέρετε σωστά μια καινούρια γλώσσα. Η προφορά είναι
πολύ σημαντική όταν επικοινωνείτε με άλλους και θα κάνει τις συζητήσεις
σας να γίνονται πιο ομαλά!

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://testcalst.hf.ntnu. για να ξεκινήσετε τις
ασκήσεις προφοράς. Στη συνέχεια επιλέξτε:

Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε. Εάν σας ζητηθεί, πείτε ότι θέλετε
να συνδεθείτε ως επισκέπτης.

https://telegram.org/android
https://telegram.org/dl/ios
https://t.me/easyrights_bot


Test out our tool!

Δοκιμάστε το εργαλείο μας!

Prova il nostro tool!

Testez notre outil !

اختبر أداتنا!

¡Prueba nuestra herramienta!

আমােদর ট�ল পরী�া ক�ন!

ہمارے آلے کو آزمائیں!

Перев�рте наш �нструмент!


