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Veuillez
affranchir

+50 سوئیس اینفو  
بزرگساالن برای فرانسه کالس  

 
سال است که هدِف آن آسان  50یس یک دوره زبان فرانسه برای مبتدیان باالی ئاینفوسو

سازِی اجتماعی شدن درسوییس است. این دوره با پرداختن به موضوعات مختلف )سالمتی، 
رفت و آمد، اوقات فراغت و...( امکان مستقل شدن در زندگی روزمره را فراهم می کند. 
این دوره به دو قسمت تقسیم می شود : در هفته  دو روز کالس درس و یک بار هم گردش 

 یا کارگاه آموزشی.
 
خواهید ... ر میاگ  

 اصوِل فرانسه را یاد بگیرید ... 
  با کشوری که از شما استقبال کرده بیشتر انس بگیرید ... 
 در مورد زندگی در سوییس اطالعات کاربردی بدست آورید ...   
 اشخاص جدیدی را مالقات کنید و با آنها در ارتباط باشید ...   

 

دردوره شرکت شرایط  

 بیشتر یا سال 50 داشتن  
 اقامت اجازۀ داشتن F  ،F  یا پناهندگی B پناهندگی 
 سال 7 از کمتر سوییس در اقامت مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد بگیرید، به ما  مناسب سطحتان  کالس هایبرای اینکه فرانسه را با 
 ملحق شوید.

 
 

(سپتامبر ماه یا مارس ماه در شروع) .کنید شرکت ما ساالنه دوره دو از یکی در  
 

.شود می ارائه ذهاب و ایاب خدمات  
 
 

کالس ماه 3  
:نیمروز 3 هفته در -  

 
 درس کالس نیمروز دو -              

  آموزشی کارگاه و گردش مختص نیمروز یک -              
 

 
: باشید ارتباط در ما با  

emilie.estelli@eper.ch 

021/613.44.24 
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emilie.estelli@eper.ch
021 613 44 24

Inscription
 Madame  Monsieur 

Nom ..............................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Rue ................................................................................................................

Numéro postal (NPA) .....................Lieu/Ville ...................................................

Téléphone .....................................Pays d’origine ...........................................

Date de naissance .........................Date d’arrivée en Suisse ............................

Type de permis

 B réfugié     F réfugié     F

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

Case postale 536 
1001 Lausanne info@eper.ch
Tél. 021 613 40 70 www.eper.ch
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