مركز الثقافات ال ُمتعددة
في ستاكونتا

مالحظه  :الدفوعات اإلجبارية  + 15€دفوعات موسم الخريف 18€
كورسات اللغة الفنلنديه /
كورس الفنلندي السهل
المستوى  0يوم األربعاء الساعه 15:30الى 17:00
تعلم الفنلنديه عن طريق الحديث
Elin Virronen
يوم األثنين الساعه  17:00الى 18:30
كورس اللغه الفنلندية
Ljudmila Kukkonen
المستوى 0يوم الخميس  17:00الى 18:30
كورس اللغه الفنلندية
المستوى  1يوم الثالثاءالساعه 17:00الى Ljudmila Kukkonen 18:30
كورس كتابه اللغه الفنلنديه
المستوى  A1يوم األثنين  15:15الى Ljudmila Kukkonen 16:45
كورس اللغه الفنلنديه ( القواعد)
مستوى  A1/A2يوم األربعاء الساعه  17:00الى Ljudmila Kukkonen 18:30
Elina Virronen

كورسات اللغه الروسية
كورس اللغه الروسية للمبتدئين
يوم الخميس الساعه  17:00الى 18:00
كورس اللغه الروسية ُمكمل
يوم الخميس الساعه  18:00الى 19:00
الروسية لألطفال من عمر 5الى 6سنوات
الخميس من الساعه  16:00الى 16:45
الروسية لألطفال من عمر 7الى  9سنوات
الخميس من الساعه 17:00الى 17:45
المعلمات:
Elina Virronen
Natalia Ladygicheva

لغات من حول العالم مجانا ً لألعضاء  /المعلمين المتواجدين (متطوعين)
اللغه اإلنكليزيه يوم الثالثاءالساعه  17:00الى 18:00
اللغه اإلسبانية يوم االثنين الساعه  17:00الى 18:00
اللغه الفرنسيه يوم األربعاء الساعه  17:00الى 18:00
اللغه الفنلنديه يوم الخميس الساعه  16:00الى 17:00
اللغه االلمانيه يوم االثنين الساعه  16:00الى 17:00
ا
ا
كورس اللغه ألعربيه للمبتديئين الذين يرغبون بتعلم اللغه العربيه اهال وسهال يوم االثنين الساعه  16 :30الى 18 :00

كورسات األطفال
”كورس االبره السحريه ”االعمال اليدويه عمل الدمى المسرحيه من عمر 11الى 15سنه يوم الجمعه الساعه  14:00الى 15:00
”كورس العالم السحري”االعمال اليدويه عمل الدمى من عمر 6الى 10سنه يوم الجمعه الساعه 16:00الى 17:00

”كورس العائله لكل الثقافات” مجانا للجميع يوم الثالثاء الساعه  16:30الى 18:00

الموسيقى لالطفال
”كورس الحن السحري” مدرسة لعب الموسيقى من عمر  2الى  5سنوات باللغه فنلنديه و انكليزيه و روسيه
”كورس البيانو السحري” العزف على البيانو من عمر  6الى  9سنوات باللغه فنلنديه و انكليزيه و روسيه
”كورس الخيال” مسرح الموسيقى من عمر  7الى  11سنه باللغه الروسيه
كوراسات الموسيقى كل اربعاء و كل جمعه .االتفاق على االوقات بشكل ادق الحقا .تستطيع مقابلة معلمة الموسيقى كل اربعاء
من الساعه الثانيه ظهرا الى الثالثه .

اخرى
اإلستعالمات باللغة ألعربيه مجانا للجميع يوم الثالثاء الساعه  11:00الى 13:00
لقاء القهوه مجانا للجميع اخر اربعاء من الشهر  16 :00الى 18:00
خدمة الخياطه تخفيض لألعضاء يوم الجمعه من الساعه  12-00الى 14-00

مركز الثقافات المتعدده في ستاكونتا
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry
العنوان Otavankatu 5 B 28100 PORI.
البريد االكتروني toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi
الهاتف 040 523 7711
يمكنك الحصول على استمارة العضويه عبر االنترنت على العنوان التالي
https://monikulttuuriyhdistys.fi/tule-mukaan/liity-jaseneksi/

رسوم العضويه  15ايورو في السنه .يمكن دفع رسوم العضويه في المكتب في ايام االسبوع من االثنين الى الجمعه من الساعه 9صباحا
وحتى الساعه  4:30مساء نقدا او عبر االنترنت الى رقم الحساب IBAN: FI10 5700 0240 1249 43

