Русский

Le lieu-dit

Изучение французского языка
Что? Уроки французского языка для женщин с детьми дошкольного
возраста и для женщин без детей.
Когда? По вторникам, средам, четвергам и пятницам с 9.30 до 11.00. Курс
по средам начинается с 30 марта. Это курс для начинающих и в нем могут
принять участие мужчины. (больше информации на фейсбук
https://www.facebook.com/lelieuditnyon).
Где? В Lieu-dit, ул. des Marchandises 1, 1260 Nyon
Цена? Это бесплатно!
Почему? Чтобы спокойно изучать французский язык пока люди, которым вы
можете доверять, присматривают за вашим ребенком в том же помещении.
Чтобы встречаться и знакомиться с женщинами из Ньона и из других мест и
расширять свой круг знакомств.
Что еще?
Дети всех возрастов могут приходить.
Люди, которым вы можете доверять, присматривают за вашим ребенком в
том же помещении.
Это уроки только для женщин.
Уроки для всех уровней французского языка.
Вопросы? вы можете позвонить 079 172 34 15 или послать сообщение (на
своем языке).
Раздача бесплатной одежды
В здании Lieu-dit вы также можете найти бесплатную одежду для женщин,
мужчин и детей. Там также есть постельное белье, полотенца, …
Административная помощь
По вторникам и четвергам, с 14.00 до 15.30, по предварительной записи по
телефону 079 172 34 15 или по почте association.lelieudit@gmail.com, вы
можете получить административную помощь. Вам могут помочь в
административных вопросах, например, с составлением документов,
поиском квартиры или комнаты или любым другим вопросом.

Українська
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Вивчення французької мови
Що? Уроки французької мови для жінок з дітьми дошкільного віку та для
жінок без дітей.
Коли? по вівторках, середах, четвергах та п'ятницях з 9.30 до 11.00. Курс по
середах починається з 30 березня. Це курс для початківців і в ньому можуть
взяти
участь
чоловіки
(більше
інформації
у
фейсбуці
https://www.facebook.com/lelieuditnyon).
Де? В Lieu-dit, вул. des Marchandises 1, 1260 Nyon
Ціна? Це безкоштовно!
Чому? Щоб спокійно вивчати французьку мову, поки люди, яким ви можете
довіряти, наглядають за вашою дитиною в тому ж приміщенні. Щоб
зустрічатися і знайомитися з жінками з Ньона та інших місць і розширювати
своє коло знайомств.
Що ще?
Діти різного віку можуть приходити.
Люди, яким ви можете довіряти, наглядають за вашою дитиною у тому
самому приміщенні.
Це уроки виключно для жінок.
Уроки для всіх рівнів французької.
Запитання? Ви можете зателефонувати або надіслати повідомлення за
номером 079 172 34 15 (своєю мовою).
Роздача безкоштовного одягу
У будівлі Lieu-dit ви також можете знайти безкоштовний одяг для жінок,
чоловіків та дітей. Там також є постільна білизна, рушники, …
Адміністративна допомога
По вівторках та четвергах, з 14.00 до 15.30, за попереднім записом за
телефоном 079 172 34 15 або поштою association.lelieudit@gmail.com, ви
можете отримати адміністративну допомогу. Вам можуть допомогти в
адміністративних питаннях, наприклад, зі складанням документів, пошуком
квартири чи кімнати або будь-яким іншим питанням.

