Chers amis et sympathisants,

Հարգելի բարեկամներ,
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցության Ռոզ և
Մանուկ Սեմերջյանի անվան մեկօրյա Հայոց դպրոցը 2016թ. սեպտեմբերի
11-ից վերսկսում է հայոց լեզվի և պարի դասընթացները:
Մեր ուսուցիչները սպասում են Ձեր երեխաներին ամեն կիրակի, ժամը
13 :00-ից-16 :00 հայերեն լեզվի և պարի դասընթացներին, ինչպես նաև
նախապատրաստվելու հանդեսների՝ Սուրբ Ծննդի, Ապրիլի 24-ի, «Ֆորում
դե Լանգ»-ի և Դաշտահանդեսի առթիվ: Այս տարի կանցնենք նաև «Հայոց
եկեղեցու պատմություն» հատուկ Էջմիածնի վարժարանների համար
նախատեսված դասագրքերով:
Խումբ n°1 - Սկսնակ (այբուբենի ուսուցում)
Խումբ n°2 - Միջին (գրականություն,քերականություն)
Խումբ n°3 - Առաջադեմ (խորացված գրականություն,
քերականություն)
Այսուհետ հնարավոր է որպես ֆրանսիական ավագ դպրոցի ավարտական

քննություն հանձնել «Հայոց լեզու» առարկան 
Լրացուցիչ
տեղեկությունների
համար
կարող
եք
գրել
amicale.coursdelangues@gmail.com էլ. հասցեին:
Դասերի, պարի և ֆրանսիական ավագ դպրոցի ավարտական քննության
նախապատրաստման տարեկան վարձը 150€ է մեկ աշակերտի համար:
Երրորդ երեխայի համար՝ անվճար: Սոցիալապես անապահով
ընտանիքների համար վճարը 50€ է:
Դպրոց հաճախելու համար պայման է Ամիկալին անդամակցումը:
Անդամակցության վճարը տարեկան 50€ է, իսկ սոցիալապես անապահով
ընտանիքների համար՝ 20€:

Notre Ecole Manoug et Rose Sémerdjian de langue et de danse arménienne
reprend ses activités le 11 septembre 2016.
Ainsi, vos enfants seront accueillis tous les dimanches de 13h00-16h00 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. Cette année vos enfants auront
l’occasion d’étudier « L’histoire de la religion arménienne » avec des manuels
spécialement conçus par Edjmitsine pour les enfants de cet âge.
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)

Préparation de l’option « Langue arménienne » au Baccalauréat

Toutes
les
personnes
intéressées
amicale.coursdelangues@gmail.com
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l’adresse

suivante :

L’inscription à ces activités est conditionnée par l’adhésion à l’Amicale qui s’élève à
50€ par an. Un tarif réduit à 20€ peut être appliqué sur demande.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à demander des informations
en nous écrivant amicale.coursdelangues@gmail.com, ou bien vous pouvez nous

appeler au numéro indiqué
+33 (0)5 61 57 32 40.
Le Conseil d’Administration de l’Amicale

15, avenue des écoles Jules Julien - F-31400 TOULOUSE
+33 (0)5 61 57 32 40 -

à

Le coût de la participation aux cours de langue et de danse est de 150 € par élève et
par an. La participation seulement à un seul cours, soit de langue, soit de danse ou de
préparation au Bac, est de 100€ par élève et par an. A partir du 3ème enfant, les
inscriptions sont gratuites. Un tarif réduit, 50€/élève par an, sera appliqué aux familles
en difficulté financière.

Ամիկալի վարչական խորհուրդ
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