
 

COURS DE FRANÇAIS –  INFORMATIONS -

INSCRIPTION AUX COURS MUNICIPAUX DE PARIS  

Inscriptions du jeudi 1er septembre au mercredi 7 septembre 2016, de 9h à 18h, à :  

77 boulevard de Belleville, Métro Belleville  OU  132 rue d’Alesia, Métro Alesia 

Les cours ont lieu dans tous les arrondissements de Paris, le soir de 18h30 à 20h30. Les cours en 

journée n’ont lieu qu’à Belleville et Alesia. 

Informations : Les personnes seront convoquées pour des tests de niveau entre le lundi 19 et le 

jeudi 22 septembre, par email. Une convocation papier leur sera donnée pour le 1er cours . Début 

des cours à partir du lundi 3 octobre 2016. Prix : entre 21 et 214€ par an selon le niveau, pour  

6heures de cours par semaine. Le paiement des cours s’effectuera le 1er jour des cours. Trois 

niveaux sont proposés, avec des classes à niveaux : public francophone, peu ou pas scolarisé ; public 

non francophone, peu ou pas scolarisé ; public non francophone, scolarisé.  

 

 

به کورس های  جهت ثبت نام - هکورس آموزش زبان فرانس

توجه نمایید به معلومات زیر شهرداری در تمام حوزه های پاریس  

 9ساعت  به ،2016 سپتامبر 7 سپتامبر تا چهار شنبه 1پنج شنبه تاریخ ثبت نام از 

  : دشومراجعه  ادرس ذیل به بعد از ظهر 6صبح تا 

77 boulevard de Belleville, Métro Belleville  rue d’Alesia, Métro Alesia 132  یا   

.  کورس های برگزار می شود بعد از ظهر 8:30 بعد از ظهر تا 6:30از ساعت ، کورس ها در تمام حوزه های پاریس این

:آدرس استاین دو  روزانه فقط در   

Belleville & Alesia  

بندی شده و نتیجه امتحان آنها به تاریخ  تقسیم  در سویه ی های مختلف کسانی که ثبت نام می نمایند بعد از اخذ امتحان :معلومات

ون نوشتاری در نخستین نشست کورس برای شما داده ماه سپتامبر در ادرس شان فرستاده خواهد شد. یک کنوانسی 22تا  19

یورو  214یورو تا  12د. قیمت فیس آن به مبلغ شوموزشی زبان فرانسه از تاریخ اول ماه اکتبر شروع می خواهد شد. کورس آ

دوره ی آموزشی شما می توانید در نخستین نشست بسته گی به سطح کورس ها دارد.  می باشد و برای شش ساعت در هفته

آشنایی به زبان فرانسوی  تقسیمات می شوند مانند آنهایی که زبان فرانسه فیس تان را بپردازید. صنف های آموزشی در سه سویه

  سوی آشنایی دارند و آنهایی که هیچ آشنایی ندارند.کمی به زبان فران، آنهایی که دارند

 

FRENCH COURSES –  INFORMATIONS  -

REGISTRATION TO MUNICIPAL COURSES OF PARIS  

Inscriptions between thursday 1st September and wednesday 7th september 2016,  

9am to 6pm at :  

77 boulevard de Belleville, Métro Belleville  OR   132 rue d’Alesia , Métro Alesia 

Courses takes place in all district of Paris , on the evening from 18 :30 to 20 :30. Classes during the 

day are only in Belleville and Alesia. 

Informations : Registered people will be convened for positioning tests between the 19
th

 and 22th 

of september. A written convocation will be given for the 1
st

 course. Courses start the from the 3rd 

of October. Price is between 21€ and 214€ for 6 hours by week, depending on the level of the 

course. Paiement will be done during the first course. Three existing levels, with differents classes : 

french speaking persons, non-french-speaking and low educated persons, non-french-speaking and 

educated persons. 

 

 

 

 

 

77 boulevard de Belleville, Métro Belleville  132  أو rue d’Alesia, Métro Alesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


