
abc

DAآموزش زبان فرانسوی

 از طریق ثبت نام
AUTREMONDE

اوقات ثبت نام:
دوشنبه 13 سپتامرب ) 10 صبح الی 1 ظهر و ساعت 7 الی 9 

شام( و چهارشنبه 15 سپتامرب ) ساعت 10 الی 1 ظهر(
 30 rue de la Mare 75020 Paris

 2  Couronnes  11  Pyrénées
برای امتحان سطح زبان به محل بروید.

PÔLE SIMON LE FRANC
برای ثبت نام به محل بروید

سه شنبه 5 اکتوبر ساعت 10 صبح
 9 rue Simon Le Franc 75004 Paris

  11  Rambuteau
 4  7  11  14  1   B  Châtelet

KÂLÎ
مخصوص خان ها. ثبت نام از طریق ایمیل

 association.kali@gmail.com
 KÂLÎ

SECOURS CATHOLIQUE VILLEJUIF 
برای ثبت نام به محل بروید:

دوشنبه از تاریخ 13 سپتامرب الی شنبه تاریخ 25 سپتامرب:  
دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 
9:30 الی 11:30 صبح و ساعت 2:30 الی 4:30 پس از ظهر.

سه شنبه 14 و سه شنبه 21  سپتامرب 6 شام تا 7 شام.
  چهارشنبه 15 و چهارشنبه 22 سپتامرب 6 شام تا 7 شام.

  شنبه 18 و شنبه 25 سپتامرب 2 بعدازظهر تا 4 بعد از ظهر.
با قلم و پاکت مهر شده بیایید.

 3 rue Sacco et Vanzetti 94800 Villejuif
 7  Léo Lagrange

CENTRE PARIS ANIM ANGEL PARRA 
برای ثبت نام تیلفون کنید:

   06 36 92 32 85

THOT 
کورس به سطح دیپلوم ، 10 ساعت در هفته

ثبت نام:
  از 13 سپتامرب ساعت 11 صبح تا 15 سپتامرب ساعت 11 

صبح.
فرم زیر را در وب سایت آنها پر کنید:

https://thot-fle.fr/fa/

بدون ثبت نام

COURS STALINGRAD
 Quai de Loire, Place de la bataille Stalingrad

Paris  5  7   2  Stalingrad
 همه روزه از ساعت 6:30 شام الی 7:30 شام

ESSOR
 Grande Halle de la Villette (Fontaine aux 

Lions) 75019 Paris.
 7  Porte de la Villette 

 5 Porte de Pantin 
 از شنبه تا جمعه از ساعت 11صبح الی 1 چاشت و از 

ساعت 4 عرص الی 6 عرص.  
کورس به همه سطوح زبان در فضای آزاد تدریس میشود.

برای معلومات بیشرت به صفحه فیسبوک شان مراجعه 

 Association Essor .منایید

PAROISSE SAINT-BERNARD
 6 rue Saint-Luc 75018 Paris

 4  Barbès-Rochechouart
شنبه و یکشنبه 10 صبح و 11:30صبح. از زمان تعین شده 

زود بیایید. 
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SEPTEMBRE/     ماه سپتامرب


