زبان فرانسه

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید!

514 864-9191

را برای این مقاصد
یاد بگیرید :

)منطقه مونرتئال(

1 877 864-9191
)شامره متاس رایگان برای سایر مناطق کبک(

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

فوق
کالس های رایگان زبان
فرانسه برای مهاجران

یافنت یک شغل بهرت

برقراری ارتباط با معلامن
کودکان خود

)E-1000-FA (2018-06

گپ و گفتگو با همسایه ،مسئول
داروخانه ،بقال و سایر افراد

یادگیری زبان
فرانسه به معنی
موفقیت می باشد

دوره های رایگان یادگیری زبان فرانسه

دوره های متام وقت

مناسب ترین دوره برای
خود را انتخاب کنید

کمک هزینه جهت رشکت در کالس ،مراقبت از کودکان و ایاب و ذهاب
تحت رشایط خاصی قابل پرداخت می باشد * .

یادگیری زبان فرانسه فوق العاده
مفید و ارزشمند می باشد و
شام می توانید از عهده انجام
آن برآئید .از برنامه های شخصی
سازی شده ما بهرمند شوید .

· کالس های روزانه
· برگزاری در مکانی با قابلیت دسرتسی راحت
· حدودا  30ساعت کالس در هفته
· سطوح کالس ها :مقدماتی و متوسط

دوره های آنالین

·  7روز هفته
· با یا بدون معلم
· سطوح کالس ها :متوسط و پیرشفته

		

دوره های پاره وقت

دوره های تخصصی در این زمینه ها برگزار می شوند:

 سالمت و پرستاری مهندسی و علوم کاربردی -مدیریت ،حقوق و تجارت

· کالس های روزانه یا عرصانه
· برگزاری کالس ها در طول هفته و یا آخر هفته ها
· برگزاری در مکانی با قابلیت دسرتسی راحت
· تعداد ساعات قابل انتخاب کالس ها 6 ،9 ،12 :یا  4ساعت در هفته
· سطوح کالس ها :مقدماتی و متوسط
کمک هزینه مراقبت از کودکان تحت رشایط خاصی قابل پرداخت می باشد *.

			
			
		

		

دوره های حضوری تخصصی

·  4تا  6ساعت در هفته
· سطوح کالس ها :متوسط و پیرشفته

			

دوره های تخصصی در این زمینه ها برگزار می شوند :

 سالمت و پرستاری مهندسی و علوم کاربردی -مدیریت ،حقوق و تجارت

کمک هزینه مراقبت از کودکان تحت رشایط خاصی قابل پرداخت می باشد*.

منت اصلی به زبان فرانسه

* جزئیات رشایط در این وب سایت در دسرتس می باشد :

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

