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 (2018-11

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 ﴍﮐﺖ در ﮐﻼس ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﺎب و ذﻫﺎب
ﺗﺤﺖ ﴍاﯾﻂ 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 .

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

دوره ﻫﺎی ﭘﺎره وﻗﺖ

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

دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

·  7روز ﻫﻔﺘﻪ
· ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ
· ﺳﻄﻮح ﮐﻼس ﻫﺎ :ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ
دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

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

دوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺗﺨﺼﺼﯽ

·  4ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
· ﺳﻄﻮح ﮐﻼس ﻫﺎ :ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ

دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

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

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

ﻣنت اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

* ﺟﺰﺋﯿﺎت ﴍاﯾﻂ در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ در دﺳﱰس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

