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Guide for the program “OLS for Refugees”

1. What is the “OLS for Refugees”?
European Commission understanding that 
we are all a part in this humanitarian crisis, 
has decided to allocate language licenses 
and courses for refugees. The purpose of this 
action is to help in a way the participants to 
acknowledge a European language in case 
they want to move, work and produce in 
such a country.

2. Which Language I am allowed to 
choose?
The OLS is currently available in twelve 
languages: German, English, Spanish, 
French, Italian, Dutch, Czech, Danish, 
Greek, Polish, Portuguese and Swedish. 
Language courses in the first six languages 
are available from A1 to C2. Czech, Danish, 
Greek, Polish and Swedish language courses 
are offered at A1 level only, while Portu-
guese language courses are available up until 
B2 level. Refugees who wish to receive an 
OLS licence can choose any of the twelve 
languages.

3. How many languages I am able to enroll 
to and attend courses?
The guidance that we have until now is that 
you can attend only one Language.

4. How much time does it take to complete 
and gain a language level?
The duration of the courses should be 
maximum 13 months –the minimum is up 
to you (how quickly you can correspond to 
the courses).

لالجئني؟ ”OLS“ 1. ما هو برنامج ال 

 أدركت املفوضية األوربية بأن جميعنا جزء يف هذه األزمة

 اإلنسانية، فقررت تخصيص تراخيص ودروس لغات لالجئني،

 والسبب لهذا العمل بأنه وسيلة مساعدة للمشرتكني للحصول

 عىل اعرتاف لغة أوربية، وذلك بحال تنقلوا، وأرادوا العمل

واإلنتاج يف ذلك البلد

2. أي لغة يسمح يل أن اختار؟ 

 حاليا توفر اثني عرش لغة  ”األملانية ،اإلنكليزية ”OLS“ ال

 ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإليطالية ،الهولندية ،التشيكية

”،الدمناركية ،اليونانية ،البولندية ،الربتغالية والسويدية

 1 إىلA الدورات يف الست لغات األوىل تتوفر من مستوى

C2

 ودورات اللغة التشيكية والبولندية والدمناركية واليونانية

1 فقطA والبولندية والسويدية تتوفر يف مستوى

B2 بينام دورات اللغة الربتغالية فهي متوفرة حتى مستوى

 قادرين عىل ”OLS“ الالجئني الذين يرغبون تلقي رخصة ال

اختيار أي من اللغات االثني عرش

 3. كم عدد اللغات بإمكانك تسجيل دورات لها؟ 

 التوجيه الذي لدينا حتى اآلن هو أنه بإمكانك حضور دورة

.واحدة فقط

 4. كم من الوقت يستغرق إكامل والحصول عىل 

مستوى اللغة؟

.مدة الدورة يجب أن تكون كحد أقىص ل13 شهر

.)والحد األدىن يعود إليك )مدى رسعة توافقك مع الدورات 
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PROCEDURE
1. Give your e-mail to the responsible per-
son so as to receive the appropriate test and 
courses. -
2. Choose which language you want to take 
part in according to your personal criteria 
and needs.
3. Keep up on your e-mails so as not to 
miss the chance for the assessment and the 
courses.
4. Undertake 1st assessment so as to obtain 
the level you belong, attend online courses, 
and undertake 2nd assessment at the end of 
the courses so as to compute the evolution 
of your language skills.

Tips
✓ Obtaining a laptop/ tablet /notepad/
iphone would be really helpful but in case 
you don’t have one of these, you will be 
informed about the days and hours per 
week, that you will be able to visit a specially 
offered room with Computers and all the 
technical support that you need, in order to 
attend the Language Courses there.
✓ To the whole procedure you will have 
a “mentor” called operator, who will be 
responsible to help you in any step that you 
will find difficulty, from start till the end 
of your participation. You will get soon in-
formed about the person that you can refer 
your problem as for the OLS.
✓ More info at
 http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

:اإلجراءات

 1. قم بإعطاء بريدك اإللكرتوين للشخص 

.املسؤول من أجل تلقي االختبار والدورات املناسبة

 2. قم باختيار اللغة التي تريدها وفقا 

.الهتامماتك الشخصية واحتياجاتك

 3. حافظ عىل بريدك اإللكرتوين والرسائل يك ال 

.تفوت الفرصة يف التقييم والدورات

 4. إجراء التقييم األول وذلك ملعرفة املستوى 

 الذي تنتمي إليه ،حضور الدورات عىل اإلنرتنت ،وإجراء

 التقييم الثاين يف نهاية الدورات وذلك لحساب تطور مهاراتك

.اللغوية

                        

نصائح      

 أن متتلك جهاز كمبيوتر محمول/ حاسب • 

 لوحي/ مفكرة/ هاتف  ستكون مفيدة بالفعل، ولكن يف حال

 ال متتلك واحدة من هذه ، سيتم إعالمك عن أيام وساعات يف

 األسبوع تكون فيها قادر عىل زيارة الغرفة املطروحة خصيصا

 مع أجهزة كمبيوتر وكل الدعم التقني الذي تحتاجه وذلك

.لحضور دورات اللغة هناك

 إلجراء هذا كله سيكون لديك ”ناصح“ مرشد • 

 والذي سيكون مسؤوال عن مساعدتك يف أي خطوة تجد

 صعوبة فيها، من بداية وحتى نهاية مشاركتكم، وسيتم

 ميكنك مراجعة ”OLS“ إعالمك قريبا عن شخص من ال

مشكلتك لديه

:ملزيد من املعلومات • 
http://erasmusplusols.eu/ols4refugees

دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:
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Guide for the program “OLS for Refugees”

1. Receive e-mail from ols platform – Undertake 1st assessment in order to enroll to the 
appropriate language level.

.”OLS“ تلقى الربيد اإللكرتوين من ال 
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Open the e-mail 
.فتح الربيد اإللكرتوين 



Read the guidance about the Language Courses.
قراءة اإلرشادات حول دورات اللغة
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Guide for the program “OLS for Refugees”

Start the Language Assessment – Remember Username-Password!
. بدء تقييم اللغة. تذكر اسم املستخدم-كلمة املرور



Log in to your Ols Account. 
.الخاص بك «OLS» قم بتسجيل الدخول لحساب ال 
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Edit Profile-You can change your password if you want 
.ميكنك تحرير امللف-تستطيع تغيري كلمة املرور إذا أردت

Write your surname, name, gender, destination country, duration of courses -Save these 
modifications. 

اكتب لقبك «الكنية أو الشهرة» ، االسم ، الجنس ، البلد املقصود ومدة االنتقال للبلد
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Guide for the program “OLS for Refugees”

Country of destination 
.املقصود وبعدها قم بحفظ هذه التعديالت

Duration of mobility
املدة املتبقية لالنتقال إىل  هناك  
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Ready to begin! 
.جاهز للبدء
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Guide for the program “OLS for Refugees”

Start my Language Assessment in order to obtain the initial level 
ابدأ تقييم اللغة للحصول عىل املستوى األول
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Start my Language Assessment in order to obtain the initial level 
ابدأ تقييم اللغة للحصول عىل املستوى األول

11



Guide for the program “OLS for Refugees”

Check the equipment.
.تفحص املعدات

Soundcheck
تفحص الصوت
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Finally Begin the Test 
.أخريا ابدأ االختبار

Some examples 
إجراء التقييم األول-بعض األمثلة
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Guide for the program “OLS for Refugees”

** In the whole you have 5 parts to undertake to the assessment 
Grammar, Vocabular , Key Communicative Phrases, Listening Comprehence, Reading 

Comprehence
.بالعموم لديك 5 قواعد للقيام بالتقييم

املفردات/عبارات التواصل الرئيسية/االستيعاب يف االستامع)

.) االستيعاب يف القراءة           
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Results of the Language Assessment – Obtain level 
نتائج تقييم اللغة-الحصول عىل املستوى األويل
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Guide for the program “OLS for Refugees”

Start my Course 
بدء الدورات

Receive e-mail about the courses
تلقي بريد إلكرتوين عن الدورات
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دليل برنامج ال »OLS« لالجئني:

Start Language course and get informed about the date of the final assessment so as to watch 
the evolution/improvement of your Language Level 

.بدء دورات اللغة وإعالمك عن موعد التقييم الثاين )النهايئ ) وذلك ملراقبة تطور/تحسن مستوى اللغة الخاص بك
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Guide for the program “OLS for Refugees”

Language courses menu
قامئة دورات اللغات
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Municipality of Piraeus NGO “Organization Earth”  

 University of Piraeus  

Department of Public & International Relations
Dr. Christina Kontogoulidou

Tel.:  +30 210 414 2245 -2248-2170, Fax: +30 210 414 2347, e-mail: publ@unipi.gr

http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

“This OLS for Refugees guide is funded by the European Union under the scope of Erasmus + program”.
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