புதிய த

ோட்டங் கள் 2017

விண
் ணப்பப் படிவம்
2017 தை 30ம் திகதிக்கு முன் அனுப்பி தவக்கவும் .

Caverzasio Marc, Les Nouveaux Jardins, Entraide Protestante Suisse,EPER,
Chemin de Bérée 4a, Case postale 536,1001 Lausanne.
திருமதி

திரு

முழுப்பபயர ்
பபயர ்
முகவரி

புதிய த ோட்டங்கள்
எங்களுடன் பயிர் செய்ய வோருங்கள் !
னியோக, குடும்பமோக அல்லது உங்கள்
குழந்தைகளுடன்

பிறந்ைதிகதி
பைொதைபபசி

வீட்டு

தகயடக்க

கணவன் அை் ைது மதனவி மற்றும் பிள் தளகள் பங் குபற்றின்
அவரகளின
்
் பபயர ் விபரை்துடன் வயதையும் குறிப்பிடவும் .

»کن
பின்வரும் இடங்களில் பயிர்ச் செய்தகக்கான சிறிய நிலத்தை
நாங்கள் வழங்குகிற ாம்-Lausanne (Montelly et Praz-Séchaud),
Bex, Yverdon, Genève(Saconnex et Franchises) et Neuchâtel.
ஒவ்சவாருவருக்கும் ைங்கள் மரக்கறிப் பயிர்கதை பயிரிடுவைற்கான
றைாட்டம் வழங்கப்படும் அத்துடன் வாரம் ஒரு முத ெந்திப்பின்
ஊடாக எமது சி ப்பு அனுபவப் பகிர்வுடன் நாைாந்ை வாழ்வியல்
பற்றியும் பிரஞ்சு சமாழியில்கலந்துதரயாடல்.
தமலதிக கவல்களுக்கு எங்களுடன் ச ோடர்பு சகோள்ளவும்.
021 613 40 70, info@eper.ch

ைற் பபொது உங் கள் பெயற்பொடுகள் (பவதை, பமொழி கற் றை் )

நொடு

ைொய் பமொழி

பிரங் சு பமொழி ைரம் சிறிைளவு

நடுநிதை

உயர ்நிதை

பங் குபற்றும் ஒவ் பவொருவரதும் வதிவிடவுரிதம பிரதிதயயும்
இதணக்கவும் .
சிை்திதர பைொடக்கம் ஐப்பசிவதர பயிற்சி பநறி வொரம் ஒரு
முதற பிற் பகலிை் நதடபபறும் .
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