Հարգելի բարեկամներ,

Chers amis et sympathisants,

Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցության շաբաթօրյա
Հայոց դպրոցը 2015թ. սեպտեմբերի 12-ից վերսկսում է հայոց լեզվի և պարի
դասընթացները:

Notre école hebdomadaire de langue et de danse arménienne reprend ses activités
le samedi 12 septembre 2015.

Մեր ուսուցիչներ սպասում են Ձեր երեխաներին ամեն շաբաթ օր ժամը
12 :15-ից 16:30-ը ուսանելու հայերեն և նախապատրաստվելու հանդեսների՝
Սուրբ Ծննդի, Ապրիլի 24-ի, «Ֆորում դե Լանգ»-ի և Դաշտահանդեսի առթիվ:
Խումբ n°1 - Սկսնակ (այբուբենի ուսուցում)
Խումբ n°2 - Միջին (գրականություն, քերականություն)
Խումբ n°3 - Առաջադեմ (խորացված գրականություն,
քերականություն)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ ☺ !!

Ֆրանսերենը որպես երկրորդ և օտար լեզու:
Ելնելով CADA-ների և այլ նմանատիպ հաստատությունների կողմից
ստացվող
բազմաթիվ
դիմումների
քանակից՝
Հայ-ֆրանսիական
մշակութային կենտրոնը (Միդի Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական
ընկերակցություն) առջարկում է ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ:
Դասընթացների պատրաստմանը աջակցում է GREF կազմակերպությունը:
Լեզվի դասերը տեղի կունենան շաբաթ օրերին, մշակութային կենտրոնի
շենքում, որը գտնվում է Ժյուլ Ժյուլիեն պողոտայի 15 հասցեում, իսկ
ժամերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք՝ կախված գրանցվողների
քանակից: Հոկտեմբերի 3-ին, ժամը 14-00-ին կարող եք գալ դասերի
գրանցման համար, իսկ դասերի սկիզբը հոկտեմբերի 10-ից, ժամը 10:30
Ցանկացած լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել մեր Էլ.
հասցեին amicale.guiank@gmail.com, amicale.coursdelangues@gmail.com
կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարին  +33 (0)5 61 57 32 40
Ամիկալի վարչական խորհուրդ
15, avenue des écoles Jules Julien - F-31400 TOULOUSE
 +33 (0)5 61 57 32 40 www.guiank.org - amicale.guiank@gmail.com

Ainsi, vos enfants seront accueillis tous les samedis de 12h15 à 16h30 avec, au
programme, des cours de langue, de civilisation et de danse arménienne ainsi que la
préparation à des spectacles qui auront lieu en janvier, lors du Noël arménien, le 24
avril, le dernier dimanche de mai lors du Forom des Langues et le dernier dimanche de
juin lors de notre traditionnel Dashtahandes.
Les élèves seront répartis en 3 groupes :
Groupe n°1 - Débutants (apprentissage de l’alphabet)
Groupe n°2 - Moyens (maîtrise de l’alphabet et renforcement de la langue)
Groupe n°3 - Avancés (littérature, grammaire et renforcement de la langue)

NOUVEAU
Cours de langue française☺ !!
Cours de langue française FLES - Français langue étrangère et seconde.
Pour répondre aux multiples demandes des CADA, ainsi que des autres associations et
des organismes qui apportent leurs soutiens pour une meilleure intégration des
demandeurs d’asile, Le Centre Culturel Franco-Arménien propose des cours de
langue française adapté à des locuteurs arméniens voire russes. Les cours seront
préparés en collaboration avec l’association GREF (Groupement des Retraités
Educateurs sans Frontières) et auront lieu chaque samedi au siège de l’Amicale des
Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées- 15, avenue des écoles Jules Julien, 31400
TOULOUSE. Les horaires seront définis plus tard en fonction du nombre
d’inscrits. Les inscriptions auront lieu samedi 3 octobre à 14h. Début des cours
samedi 10 octobre à 10h30.
Toutes les personnes intéressées peuvent nous écrire amicale.guiank@gmail.com ou
amicale.coursdelangues@gmail.com pour avoir de plus amples informations à ce
sujet.
Le Conseil d’Administration de l’Amicale
15, avenue des écoles Jules Julien - F-31400 TOULOUSE
 +33 (0)5 61 57 32 40 - www.guiank.org - amicale.guiank@gmail.com

