Paano namin kayo
matutulungan
Tutulungan namin ang mga walang laban na dayuhang
manggagawa sa Cyprus upang ipadama na sila’y
protektado, ligtas, may kaalaman at suportado upang
makapagpatuloy sa kanilang pakikipamuhay. Ang
aming mga dalubhasang koponan ay makapagbibigay
ng malawak na payo ukol sa mga usaping:
• Pabahay
• Trabaho
• Edukasyon
• Kaalaman sa English/Greek
• Kalusugan
• Panlipunang benepisyo
• Karapatan at Responsibilidad
• Payo at patnubay para sa mga Asylum seekers

Bukas ang aming
tanggapan
Lunes hanggang Biernes
10:00 – 18:00
Linggo
10:00 - 17:00

Sentro ng mga impormasyon
para sa mga Dayuhang
Manggagawa:

Magtungo o tumawag sa
Maaari kaming makapanayam sa mga telepono na
nakatala sa ibaba o maaaring magsadya o bumisita sa
tanggapan ng MiHub na malapit sa inyong lugar.
TELEPONO: 22 080350
FAX: 22 842 222
WEBSITE: www.mihub.eu
E-MAIL: info@mihub.eu
TANGGAPAN NG PAGSESERBISYO
Nicosia
20 Aischylou & Platonos Str., PC.1503 - Nicosia
Limassol
230 Agiou Andrea and Katsounotou Str., Limassol 3036
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Larnaca
8 Apollonos Str., Christodoulides Court, Larnaca 6016
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Paphos
39 Ele�heriou Venizelou Ave., Cronos Center, sh. 1,
8021, Paphos
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Ang proyektong Migrant Informa�on Center (MIC), ay pinonduhan ng European
Commission mula sa Asylum, Migra�on at Integra�on Fund (90%) at ng Republika
ng Cyprus (10%)
Numero ng Proyekto: CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.3/4

Layunin
Kasama ng pandaigdigang komunidad na
nangangalaga sa mga naaapi na dayuhang
manggagawa at pakikitungo na may paggalang
upang sila’y maging matagumpay na miembro ng
lokal na komunidad.

Adhikain
Kami ay nakikipagtulungan kasama ng bawat
mamamayan, bawat pamilya at bawat grupo sa
komunidad upang alamin ang kanilang
pangangailangan, at mabigyan ng karampatang
impormasyon ukol dito.
Kami ay tutulong upang matuntun ang daan para
mapakinabangan ang mga serbisyo at kaalaman na
makakatugon sa kanilang pangangailangan at
magtuklas ng bagong pagsasanay upang
mapayapang maiakma ang sarili sa kultura ng Cyprus
at sosyal na kapaligiran

Kahalagahan

Kami ang inyong lingkod

Proteksyon: Kami ay naniniwalang ang
bawat isa ay karapat-dapat maramdaman
sa sila ay ligtas at karapatang
pangalagaan bilang tao.

Ang MIC ay nagsulong ang mga serbisyong batay sa
pangunahing paniniwala ng pakikinig, pakikiramay,
pag unawa at pagtulong sa bawat inaaping
dayuhang manggagawa.

Pagkakaiba-iba: Aming iginagalang at
ikinararangal ang karanasan ng bawat isa
at �ni�yak naming kami’y taos pusong
maglilingkod.

Ang aming apat na opisina ay may nakatalagang
tauhan na may mataas na kakayahan na handang
tumugon sa iba’t ibang kahilingan.

Pagkakapantay-pantay: Kami ay
naniniwala sa pagkamakatarungan at
pagkakapantay-pantay na gawin ang
isang bagay. Ito ay sentro ng lahat ng
aming ginagawa.
Pakikipagtulungan: Kami ay nakatuon sa
pakikipagtrabaho at sa mga nais
tumulong sa amin upang makamit ang
aming layunin.
Pagbabago: Kami ay nakatuon na kasama
ng mga bagong paraan upang mas
matagumpay naming maisagawa ang
aming mga serbisyo.
Kahusayan: Buong puso kaming
maglilingkod upang pangalagaan ang mga
nangangailangan ng aming kalinga.

Sino ang aming
matutulungan
•
•
•
•

Naghahanap ng magkukupkop
Mga takas
Pandaigdigang Pangangalaga ng mga Makikinabang
Dayuhang Manggagawa mula sa bansang hindi sakop
ng Europa.
- Katulong sa bahay
- Mag aaral
• Nagpa�ra ng mga takas

Maigting na itatago ang
bawat kasarilinlan
Lahat ng taong magtutungo sa aming tanggapan ay may
karapatang igalang ang kanilang kasarilinlan at gami�n
ang lahat ng mapagkikilanlan na inilahad tungkol sa
kanilang sarili sa pamamagitan ng aming pagseserbisyo.

