Vážení ukrajinskí študenti,

aj v tomto roku pre Vás Občianske združenie Slovenský Korpus Ukrajinských Študentov (SKUS)
pripravilo v spolupráci s Technickou univerzitou konzultácie v otázkach prechodného pobytu na
území Slovenskej republiky.
V rámci konzultácií Vám:
-

skontrolujeme doklady potrebné k podaniu žiadosti o prechodný pobyt na území Slovenska
vyplníme Vám Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
zodpovieme Vaše otázky týkajúce sa prechodného pobytu na účel štúdia

Využite túto možnosť, aby ste žiadosť na polícii podali hneď na prvýkrát. Konzultácie sú bezplatné a
budú uskutočňovať v priebehu septembra a októbra 2017, v sídle našej organizácie na adrese:
Rázusova 49, 040 01 Košice, vždy v utorok v čase od 17.00 do 18.00.
Okrem toho sme pre Vás pripravili bezplatné kurzy slovenského a anglického jazyka, ktoré
sa budú uskutočňovať na tej istej adrese (Rázusova 49, Košice).
Rozvrh kurzov je nasledovný:
Kurz slovenského jazyka: každý pondelok od 17.30 – 18.30 hod. (počnúc od 25.10.2017)
Kurz anglického jazyka: každá streda od 17.00 – 18.00 hod. (počnúc od 27.10.2017).

Všetci ste vítaní.

SKUS

Шановні українські студенти,

також і в цьому році для Вас громадська організація «Словацький Корпус Українських Студентів
у співпраці з Технічним університетом в місті Кошіце організує консультації щодо тимчасового
проживання в Словацькій республіці.
На консультаціях Вам:
-

перевіримо документи, які необхідні для подачі документів на тимчасове проживання в
Словацькій республіці.
оформимо заяву для отримання тимчасового проживання
дамо відповіді на Ваші запитання, які стосуються тимчасового проживання з метою
навчання

Використовуйте цю пропозицію, Щоб Ви документи в поліції подали з першої спроби.
Консультація безкоштовна та відбуватиметься у вересні та жовтні 2017 року, за адресом:
Rázusova 49, 040 01 Košice, щовівторка з 17.00 дo 18.00 години.
Крім того ми для Вас підготували безкоштовні курси словацької та англійської мови, які
будемо проводити за тим самим адресом (Rázusova 49, Košice).
Розклад курсів:
Курс словацької мови: щопонеділка з 17.30 до 18.30 год. (починаючи з 25.10.2017).
Курс англійської мови: щосереди з 17.00 до 18.00 год. (починаючи з 27.10.2017).

Всіх Вас щиро запрошуємо

СКУС

